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Ennek a fejezetnek a fóbb részei:
problémamegoldási módszerek, számolás, arányosság,
koordináta rendszer, kombinatorika, halmazok

1. Probléma megoldási módszerek (kb. 70
perc)
Az alábbiakban a következő gondolkodási módszerekre
látunk példákat, feladatokat:
• visszafelé gondolkodás
• próbálgatás
• analógia
• a feltételek változtatása
Amennyiben valaki szeretne elmélyedni ezekben
a módszerekben (versenyzőknek nagyon ajánlott)
akkor az alábbi könyveket javasoljuk:
Pólya György: A gondolkodás iskolája
Pólya György: A probléma megoldás iskolája
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1.1. Visszafelé gondolkodás
1.1.1. Példa 12 perc

a) Frakk (a macskák réme) egyik este észrevette,
hogy a cicák gyűlést tartanak az udvaron. Nem
késlekedett, először elkergette a macskák felét,
majd még hármat, majd a maradék felét, aztán
megint hármat és ı́gy már csak két cica (Lukrécia
és Szerénke) maradt. Mennyi cica volt kezdetben az udvaron?
M: Gondolkodjunk visszafelé: [(2+3)·2+3]·2 =
26
b) Kerékpártúrán az első órában megtettük a
táv 23 részét. A következő órában csak egy kmt mentünk, mert pihentünk és egy szép kastélyt
néztünk meg. Ezután megtettük a maradék út
3
4 részét, ı́gy már csak 3 km maradt a végére.
Hány km-es a túra?
M: Ha megtesszük az út 34 részét, akkor 14 rész
marad, ı́gy a megoldás visszafelé gondolkodva:
(3 · 4 + 1) · 3 = 39.
c) A Kovács családban közkı́vánatra anya palacsintát sütött. Pist megette a harmadát, Dóri a
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maradék negyedét, apa eztán négyet evett, Viki
a maradék 35 részét, anya aztán még ötöt, végül
Huncut a kutyus is megkapta a maradék hármat.
Mennyi palacsintát készı́tett anya?
M: Ha a 35 része elfogy valaminek, akkor a 25
része marad meg, ez jelen esetben 8. Ezt osztva
kettővel és szorozva öttel huszat kapunk. Ehhez
négyet adunk, 24-t kapunk, ez 32-nek a 34 része,
ez pedig 48-nak a 32 -a.
d) Kavicsjátékot játszik két ember a következő
szabállyal: 21 kavics van az asztalon, felváltva
kell elvenni egyet, kettőt vagy hármat és az nyer,
aki az utolsót elveszi. Ha a kezdő játékos jól
játszik, akkor biztosan nyerhet. Mi a nyerő stratégia?
M: Gondolkodjunk visszafelé. Melyik a nyerő
szám? A négy! Ha ennyit hagy valaki az ellenfelének, akkor tuti nyer. A négyet úgy érheti
el, ha előtte nyolcat hagy neki, aztán 12-t, 16t, 20-t. Tehát először egyet kell elvennie a kezdő
játékosnak, majd az iménti számú kavicsokat kell
az ellenfélnek hagynia.1
1
Ezt a játékot érdemes a valóságban is eljátszani gombokkal vagy
kavicsokkal a szabályokat módosı́tva (kavicsszám, elvehető darabok
száma), diákjaimnak nagyon tetszett.
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e) Tegyük fel, hogy van egy poharunk, amin 5
dl-nél van jelölés és egy másik, amelyiken 3 dlnél. Mérjünk ki ezek segı́tségével pontosan 4 dl
vizet. (Vı́z korlátlan mennyiségben áll a rendelkezésünkre.)2
M1: Ha visszafelé gondolkodunk, akkor elképzelhetjük
a nagyobbik edényben a 4 dl vizet. Ezt pl. úgy
kaphattuk meg, hogy előtte 1 dl volt benne és beletöltöttünk 3 dl-t. Ha tehát 1 dl-t elő tudnánk
állı́tani, akkor készen is lennénk. Ezt úgy érhetjük
el, ha megtöltjük a 3 dl-s edényt, áttöltjük a vizet az ötösbe, majd ezt mégegyszer megtesszük
és telitöltjük az ötöst. Ekkor 1 dl vı́z marad a 3
dl-s edényben. Ezt áttöltjük a kiürı́tett ötösbe,
majd még 3 dl-t töltünk bele.
Táblázatban:
3 3 0 3 1 1 0 3 0
5 0 3 3 5 0 1 1 4
M2: Az 5 dl-es edényt teli töltjük, majd ebből
áttöltünk 3 dl-t a másikba, marad 2 dl. Ezt
áttöltjük a kiürı́tett 3 dl-s edénybe, telitöltjük
2

Ezt is el lehet végezni pl. otthon a konyhában vagy olyan tanteremben ahol van csap.
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az 5 dl-t és ebből telitöltjük a hármas edényt,
ı́gy marad a nagyobbikban 4 dl.
Táblázatban:
3 0 3 0 2 2 3
5 5 2 2 0 5 4
f) Egy szabályos háromszög oldala 10 cm. Mennyi
a területe?
M: Gondolkodjunk visszafelé: A területhez kell
egy oldal és a magasság. Ezen utóbbit Pitagorász tételével meghatározhatjuk: 102 = m2 +
52 , innen m = 8, 66 és ı́gy a terület: T=43,3 cm2 .

1.1.2. Feladat 30 perc

a) Egy juhász és három fia legelni viszi a nyájat.
A juhász vállalja, hogy vigyáz a felére, a legkisebb fiú elviszi a következő tizet, a középső a
maradék felét, végül a legnagyobb fiú a maradék
húszat viszi el. Hány birkája van a juhásznak?
b) Egy gyalogtúrán az első napon megtettük a
táv felét, a második napon a maradék háromnegyedét,
ı́gy az utolsó, harmadik napon már csak 10 km-t
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kellett megtenni. Mennyi km volt a teljes túra?
c) Gondoltam egy számot. Kivontam belőle az
egynegyedét, aztán kivontam egyet, aztán elvettem a maradék 35 részét, ezt megfeleztem és ı́gy
tizet kaptam. Melyik számra gondoltam?
d) Kavicsjátékot játszik két ember a következő
szabállyal: 50 kavics van az asztalon, felváltva
kell elvenni egyet, kettőt, hármat vagy négyet és
az nyer, aki az utolsót elveszi. Kinek van nyerő
stratégiája, aki kezd, vagy aki nem?. Mi a nyerő
stratégia?
e) Egy egyenlő szárú háromszög alapja 10 cm,
szárai 13 cm hosszúak. Mennyi a területe?
f) Tegyük fel, hogy van egy poharunk, amin 9
dl-nél van jelölés és egy másik, amelyiken 4 dlnél. Mérjünk ki ezek segı́tségével pontosan 6 dl
vizet. (Vı́z korlátlan mennyiségben áll a rendelkezésünkre.) 3
Tipp: Gondolkozz visszafelé!
M:
3

Ezt a feladatot Pólya György:
könyvből vettük.
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A gondolkodás iskolája c.

a) 100 b) 80 km c) 68 d) Az nyerhet, aki másodiknak
húz és 5 többszöröseit érdemes mindig meghagynia a másiknak. e) 60 cm2
f) A megoldást táblázatba foglaltuk:
4 4 0 4 0 4 3 3 0 4 0 4 2 2 0 4 0
9 0 4 4 8 8 9 0 3 3 7 7 9 0 2 2 6
2. megoldás:
4 0 4 0 4 0 1 1 4
9 9 5 5 1 1 0 9 6
1.2. Próbálgatás
Nagyon fontos technika, nem szabad lebecsülni
a jelentőségét, az általános megoldás sokszor ı́gy
ugorhat be. Emellett teljes értékű megoldást is
lehet adni, ha minden lehetséges esetet végigpróbálunk.
1.2.1. Példa 10 perc

a) Egy kétjegyű szám első jegye kétszerese a másodiknak.
Ha megcseréljük a jegyeit, akkor 18-cal kisebb
számot kapunk. Mennyi az eredeti szám?
M: Mindössze négy szám jöhet szóba, ha az első
feltételt figyelembe vesszük. A próbálgatást táblázatba
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foglalhatjuk:
eredeti szám
21
42
63
84

módosı́tott szám különbség
12
9
24
18
36
27
48
36

Innen látjuk, hogy a megoldás a 42.
b) Milyen számjegyre végződik 22015 ?
M: Próbálgassunk: 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24 =
16, 25 = 32, 26 = 64, 27 = 128, 28 = 256, 29 =
512, 210 = 1024. Észrevehetjük az ismétlődést:
2, 4, 8, 6. A kitevő néggyel vett osztási maradékát kell figyelni, mivel 2015 esetében ez 3
(elég a két utolsó jegyből alkotott kétjegyű számot
vizsgálni), ezért 22015 8-ra végződik.

1.2.2. Feladat 10 perc

a) Egy szám első jegye öttel több, mint a második.
Ha a jegyeit felcseréljük és az ı́gy kapott számot
megszorozzuk kettővel, akkor az eredeti számnál
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7-tel kisebb számot kapunk. Mennyi az eredeti
szám?
b) 42011 milyen jegyre végződik?
Tipp: Próbálgass!
M:
a) Az első feltételt figyelembe véve a szóbajöhető
számok: 61, 72, 83, 94, ezek közül egyedül a 83
teljesı́ti a 2. feltételt is.
b) 4-re
1.3. Analógia vagy megfeleltetés
1.3.1. Példa 1 perc

Figyelembe véve, hogy (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab,
végezzük el az (2x + 3)2 műveletet!
M: Az a-nak a 2x felel meg, b-nek pedig a 3, ı́gy
(2x + 3)2 = 4x2 + 9 + 12x.
1.3.2. Feladat 4 perc

Figyelembe véve, hogy (a + b)2 = a2 + b2 + 2ab,
végezd el az alábbi műveleteket!
a) (3x + 2)2
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b) (5x + 4)2
c) (4x + 5)2
d) (x + 6)2
e) (x + 1)2
f) (2x + 5)2
g) (2x + 1)2
h) (3x + 5)2
i) (4x + 3)2
M:
a) 9x2 + 4 + 12x b) 25x2 + 16 + 40x c) 16x2 + 25 +
40x d) x2 +36+12x e) x2 +1+2x f) 4x2 +25+20x
g) 4x2 + 1 + 4x h) 9x2 + 25 + 30x i) 16x2 + 9 + 24x
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1.4. A feltételek változtatása
1.4.1. Példa 3 perc

Adott egy országút (e egyenes az ábrán) és ugyanazon oldalán két falu, A és B pontok. Az út
mentén szeretnénk egy vendéglőt nyitni (P pont),
ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy a falvakból is
jöjjenek az emberek a vendéglőnkbe, ezért kerékpárutat
készı́tünk a falvakig. Hová tegyük a vendéglőt,
hogy a megépı́tendő kerékpárút hossza, vagyis
AP + P B a lehető legrövidebb legyen?
M: Változtassuk a feltételt! A megoldás nagyon
egyszerűvé válik, ha az A pont az egyenes másik
oldalán van.
12

Ekkor - mivel két pont között a legrövidebb út
az egyenes - csak össze kell kötni az A és a B
pontokat és ahol ez a szakasz metszi az e egyenest, oda kell tenni a P pontot. Ezek után a
megoldás a tengelyes tükrözés távolság tartása
miatt: Tükrözzük az A pontot az e egyenesre,
majd az ı́gy kapott A0 pontot kössük össze B
ponttal. Ahol ez a szakasz metszi e egyenest,
ott lesz a keresett P pont.
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2. Számolás, arányosság, koordináta rendszer, fizikai, kémiai képletek (kb. 110
perc)
Ebben a részben alapszámolással, egyenes és fordı́tott
arányossággal, koordináta rendszerrel, egyenletrendezéssel kapcsolatos feladatok szerepelnek.
2.1. Műveletek egész számokkal és törtekkel
A következő feladat ellenőrző jellegű. Ha nem
jön ki a helyes végeredmény, akkor addig oldd
14

meg újra és újra a feladatot, mı́g hibátlanul nem
megy!
2.1.1. Feladat 12 perc

Végezd el az alábbi műveleteket!
a) −4 − 14 b) −12 + 5 c) −5 + 17 d) −23 − 5 e)
−3 − 6 − (−15) f) −5 · (−7) g) 7 − 3 · (−9) h)
5 + 9 · (−5 − 2) i) 5 + 23 j) 4 − 74 k) 32 − 34 l) 58 : 2
m)

9
11

: 3 n)

5
8

2

=? o)

9
11

3

=? p)

5
2

· 3 q)

2
5

·

−3
11

M:
a) −18 b) −7 c) 12 d) -28 e) 6 f) 35 g) 34 h) −58
24
1
5
3
5
3
15
i) 17
3 j) 7 k) − 12 l) 16 m) 11 n 16 o) 11 p) 2 q)
6
− 55
2.2. Egyenes és fordı́tott arányosság
2.2.1. Példa 3 perc

a) Fügelekvárt készı́tünk. Ha 2 dl-es üvegekbe
töltjük, akkor éppen 36 üveget tudunk megtölteni
a lekvárral. Mennyi 3 dl-es üvegbe férne bele a
lekvár?
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M: Leı́rjuk egymás alá az információkat:
2 dl-es üveg 36 db
3 dl-es üveg x db
El kell azon gondolkodnunk, hogy több vagy kevesebb üvegre van szükség. Világos, hogy kevesebbre, mégpedig annyiszor, amennyiszer nagyobb az üveg térfogata, ı́gy fordı́tott arányosság
van a két mennyiség között. Egyenletet készı́thetünk,
mert fordı́tottan arányos mennyiségek szorzata
állandó: 3x = 2 · 36 és innen x = 24. Tehát 24
db 3 dl-es üvegbe fél el a lekvár.
b) Ha 12 kg alma 2640 Ft-ba kerül, akkor mennyibe
kerül 17 kg alma?
M: Leı́rjuk egymás alá az adatokat:
12 kg 2640 Ft
17 kg x Ft
Itt egyenesen arányos a két mennyiség, ezért az
összetartozó értékek hányadosa állandó:
x
2640
17 = 12 és innen mindkét oldalt 17-tel megszorozva és a műveleteket elvégezve kapjuk, hogy
x = 3740. Tehát 17 kg alma 3740 Ft-ba kerül.
16

2.2.2. Feladat 20 perc

a) Ha a Marson egy expedı́ció 5 emberének 30
napig tart ki az élelem, akkor ugyanezen mennyiségű
élelem 2 embernek mennyi ideig tartana ki?
b) Ha Pistike 6 év alatt 70 cm-t nőtt (50 cm-ről
120 cm-re), akkor mennyit nő 24 év alatt?
c) Egy autó állandó sebességgel haladva 5 óra
alatt 650 km utat tesz meg. Mennyi idő alatt
tesz meg 1430 km távolságot?
d) Egy autó 130 km/h sebességgel haladva 16 óra
alatt éri el az uticélját. Mennyi idő szükséges, ha
csak 100 km/h sebességgel haladhat?
e) Ha 1 euró 320 Ft, akkor mennyi eurót kaphatunk 51200 Ft-ért?
f) Egy adott ellenálláson 12 V (volt) feszültség
esetén 5 A (amper) áram folyik. Mennyi lesz az
áramerősség 18 V esetén?
g) Ideiglenes kerı́tés épül a határon. Ha 5 brigád
dolgozna rajta, akkor 120 nap alatt készülne el.
Mennyi brigád dolgozzon, hogy 50 nap alatt készüljön
el?
M:
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a) 75 nap b) nem egyenes arányosság c) 11 óra
d) 20,8 óra e) 160 eurót f) 7,5 A g) 12 brigád
2.3. Koordináta rendszer
René Descartes (ejtsd: röné dékárt, Franciaország,
1596. március 31. – Stockholm, 1650. február
11.) francia filozófus, természetkutató és matematikus hitt abban, hogy a természet problémái
mind megoldhatók az algebra eszközeivel. Ennek lényege, hogy vezessünk be ismeretleneket,
ı́rjunk fel annyi független egyenletet, amennyi ismeretlenünk van és azokat oldjuk meg. Elsőként
geometriai problémákat próbált algebrai eszközökkel
megoldani, ennek a törekvésnek volt az eredménye
a derékszögű koordináta rendszer, ahol a pontokhoz számpárt rendelhetünk és viszont, az egyeneshez, körhöz egyenletet. Ez a témakör részletesen
a 11. osztályban a koordináta geometriában kerül
tárgyalásra. A koordináta rendszer alkalmas a
függvények grafikonjának ábrázolására is, innen
könnyen leolvashatók a függvény tulajdonságai,
mint például a növekedés, csökkenés, zérus hely,
szélső érték.
18

2.3.1. Feladat 9 perc

Ábrázold azokat a pontokat vagy ponthalmazokat koordináta rendszerben, amelyek koordinátái
(első koordináta x, második koordináta y) teljesı́tik az alábbi feltételeket:
a) x = 2 és y = 1 b) x = 2 vagy y = 1 c)
x = −3 és y = 2 d) x = −3 vagy y = 2 e) x < 4
f) y > −2 g) x·y > 0 h) x·y < 0 i+) |x|+|y| = 2
M:

a)

b)

c)

d)
19

e)

f)

g)

h)

i)
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2.3.2. Egyenes a koordináta rendszerben

Az y = mx + b (m, b valós konstansok) kifejezés
egyenest határoz meg.4 Az m értéket az egyenes
meredekségének nevezzük és azt mutatja meg,
hogy a vı́zszintes elmozdulásnak hányszorosa a
függőleges elmozdulás. b pedig azt mutatja meg,
hol metszi az egyenes az y tengelyt.
2.3.3. Tétel-egyenes meredekségének a meghatározása

Az egyenes meredeksége fontos szerepet tölt be
például fizikai kı́sérletekben. A mért adatokra
sokszor egyenest illeszthetünk és a mérendő mennyiség
az egyenes meredeksége lesz. Ezért is fontos a
következő tétel.
A(x1 , y1 ) és B(x2 , y2 ) pontokon áthaladó egyey1 −y2
1
nes meredeksége (m): m = xy22 −y
−x1 = x1 −x2 , ahol
x2 − x1 6= 0.
4

Ennek az állı́tásnak a bizonyı́tása 11. osztályban történik
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2.3.4. Feladat - meredekség meghatározása; 15 perc

Határozd meg az A és B pontokra illeszkedő
egyenes meredekségét!
a) A(1, 3); B(5, 7)
b) A(2, 3); B(6, 9)
c) A(1, 3); B(5, 5)
d) A(0, 3); B(4, 5)
e) A(2, 0); B(5, 0)
f) A(−1, 2); B(3, 4)
g) A(−5, −4); B(−9, 4)
h) A(−2, −10); B(4, −8)
i) A(0, −11); B(6, −1)
j) A(−5, −3); B(3, 5)
k) A(−6, −2); B(−2, 8)
l) A(1, 2); B(−1, −12)
m) A(−12, −15); B(−18, −19)
n) A(3, 5); B(−6, −2)
o) A(−2, −9); B(4, 1)
p) A(3, 6); B(−1, −2)
M:
a) 1; b) 32 ; c) 12 ; d) 12 ; e) 0; f) 21 ; g) -2; h) 31 ; i) 53 ;
j) 1; k) 25 ; l) 7; m) 23 ; n) 79 ; o) 53 ; p) 2
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2.3.5. Feladat - meredekség; 20 perc

a) Az A pont koordinátái (2, 1), B pont koordinátái pedig (5, k). Az A és B pontok által meghatározott egyenes meredeksége m = 3. Határozd
meg k konstans értékét.
b) Az A pont koordinátái (−3, −5), B pont koordinátái pedig (2, k − 4). Az A és B pontok
által meghatározott egyenes meredeksége m = 6.
Határozd meg k konstans értékét.
c) Az A pont koordinátái (−5, 4), B pont koordinátái pedig (1, k + 3). Az A és B pontok által
meghatározott egyenes meredeksége m = −3.
Határozd meg k konstans értékét.
d) Az A pont koordinátái (k − 1, k + 3), B pont
koordinátái pedig (2, −5). Az A és B pontok
által meghatározott egyenes meredeksége m = 4.
Határozd meg k konstans értékét.
e) Az A pont koordinátái (2k+7, −5), B pont koordinátái pedig (3, k−6). Az A és B pontok által
meghatározott egyenes meredeksége m = −2.
Határozd meg k konstans értékét.
f) Az A pont koordinátái (−k, 4), B pont koordinátái pedig (1, k + 3). Az A és B pontok
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által meghatározott egyenes meredeksége m = 56 .
Határozd meg k konstans értékét.
g) Az A pont koordinátái (−k + 4, −1), B pont
koordinátái pedig (−3, 2k−4). Az A és B pontok
által meghatározott egyenes meredeksége m = 52 .
Határozd meg k konstans értékét.
M:
a) k = 10; b) k = 29; c) k = −17; d) k =
k = −3; f) k = 11; g) k = 18
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3;

e)

2.3.6. Feladat - egyenes ábrázolása; 12 perc

Az e egyenes meredeksége m, egy pontja A. Ábrázold
e-t koordináta rendszerben!
a) m = 2; A(3; 1)
b) m = 1; A(1; 2)
c) m = 4; A(2; 5)
d) m = 3; A(−2; 7)
e) m = −4; A(2; −1)
f) m = −3; A(−5; −2)
g) m = 8; A(−1; −3)
h) m = −5; A(2; 3)
i) m = 43 ; A(4; 3)
24

j) m = − 53 ; A(−7; 5)
k) m = − 47 ; A(3; 1)
l) m = − 14 ; A(−3; −2)
Tipp1: Két pont szükséges, először ábrázold A
pontot, majd alkalmazd a meredekség jelentését.
Tipp2: Ha a meredekség egész szám, akkor az A
pontból kiindulva egyet kell jobbra lépni és felfelé a meredekséggel, ha az pozitı́v, ha negatı́v,
akkor pedig lefelé.
Tipp3: Ha a meredekség nem egész szám, akkor
a nevezővel lépünk jobbra, a számlálóval pedig
felfelé vagy lefelé attól függően, hogy a meredekség pozitı́v vagy negatı́v.
M:

a)

b)
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c)

d)

e)

f)
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g)

h)

i)

j)

k)

l)
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2.4. Fizikai, kémiai képletek
Az alábbi feladat megoldásához szükséges ismeretek elsajátı́tása segı́ti a fizikai, kémiai számı́tásokat.
2.4.1. Feladat 10 perc

a) Az s = a2 · t2 képletből fejezd ki a-t!
b) Az s = a2 · t2 képletből fejezd ki t-t!
c) Az a = ∆v
∆t képletből fejezd ki ∆t-t!
d) Az a = ∆v
∆t képletből fejezd ki ∆v-t!
e) A v = v0 + a · t képletből fejezd ki v0 -t!
f) A v = v0 + a · t képletből fejezd ki a-t!
g) A ρ = m
V képletből fejezd ki V -t!
M:
q
2s
∆v
a) a = t2 b) t = 2s
a c) ∆t = a d) ∆v = a · ∆t
0
e) v0 = v − a · t f) a = v−v
g) V = mρ
t
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2.5. Kapcsolódó érettségi és verseny feladatok
2.5.1. Feladat 3 perc

Az a = 2 és b = −1 számı́tsa ki C értékét5 , ha
1
1
1
C = a + b.
M:
C = −2
2.5.2. Feladat 1 perc

Írja fel két egész szám hányadosaként a 2 +
szám reciprokának értékét!6

2
3

M:
3
8

2.5.3. Feladat 1 perc

Ha fél kilogramm narancs 75 Ft-ba kerül, akkor
hány kilogramm narancsot kapunk 300 Ft-ért? 7
5

Érettségi feladat (középszint; 2007 okt. 2. fa.; 2 pont)
Érettségi feladat (középszint; 2008 máj. 8. fa.; 2 pont)
7
Érettségi feladat (középszint; 2008 máj. 4. fa.; 2 pont)
6
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M:
2 kg-ot
2.5.4. Feladat 3 perc

A testtömegindex kiszámı́tása során a vizsgált
személy kilogrammban megadott tömegét osztják
a méterben mért testmagasságának négyzetével.
Számı́tsa ki Károly testtömegindexét, ha magassága 185 cm, tömege pedig 87 kg! 8
M:
25,4 kg/m2
2.5.5. Feladat+++

Arany Dániel matematika verseny (2014, Kezdők
I–II. kategória, I. forduló, 1. feladat a 2. oldalon)
2.5.6. Feladat+++

Arany Dániel matematika verseny (2014, Kezdők
I–II. kategória, I. forduló, 3. feladat a 2. olda8

Érettségi feladat (középszint; 2012 máj. 8. fa.; 3 pont)
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lon)

3. Kombinatorika (kb. 300 perc)
3.1. Bevezetés
3.1.1. Érdekességek

• Kombinatorika a wikipédián
• Lovász László a wikipédián
• Lovász László: Kombinatorikai problémák
és feladatok c. könyv haladóknak
3.1.2. A kombinatorika alkalmazási területei

• valószı́nűség számı́tás
• gráfelmélet
• statisztikus fizika
• kombinatorikus biológia
• kombinatorikus kémia
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• játékelmélet
• kódolás elmélet
• közgazdaságtan-operációkutatás
• póker . . .
3.2. Kombinatorikai feladatok megoldási menete
A kombinatorikai feladatok megoldását nagyban
megkönnyı́ti, ha az alábbi kérdésekre válaszolunk:
-Sorrend számı́t?
-Lehet ismétlődés?
Az alábbiakban a legfontosabb kombinatorikai
probléma tı́pusokat vizsgáljuk.
3.2.1. 1. kérdés: Sorrend számı́t? 15 perc

nem válasz esetén a megoldás:
n(n−1)...(n−k+1)
,
k!

n
k



=

n!
k!·(n−k)!

=

ahol n! = n · (n − 1) · ... · 2 · 1 és
0!=1. Ezt kombinációnak hı́vjuk, de nem ez a
lényeg, hanem az, hogy nem számı́t a sorrend.
Általában a kiválasztás szóról ismerhető fel.

32

Számológépen az nCr funkciót kell használni. (angolul: choose)
Néhány tı́puspélda:
a) Egy 30 fős osztályból hányféleképpen választhatunk
ki 3 főt
 a diákönkormányzatba küldöttnek?
30
M: 3 = 4060
b) 5 féle gyümölcs áll rendelkezésünkre, 3-at felhasználva
(kiválasztva) hányféle turmixot készı́thetünk?

5
M: 3 = 10
c) A lottó szerencsejátéknál 90 számból választanak
ki ötöt. Mennyi szelvényt kellene kitölteni, ha
biztosra
 akarnánk menni?
90
M: 5 = 43949268
d) A 32 lapos magyarkártyából 4-et osztunk ki.
Hányféle
 leosztás lehetséges?
32
M: 4 = 35960
e) 2 piros és 3 kék golyót hányféleképpen lehet
egymás mellé letenni az asztalra?
M: Kiválasztjuk az 5 helyből, hogy hol legyen a
két piros golyó: 52 = 10
f) Buszon a jegylyukasztó automata 9 szám (egytől
kilencig) közül hármat lyukaszt ki. Mennyi a lehetőségek száma?
33


M: 93 = 84
g) Egy 30 fős osztályban kisorsolunk 5 egyforma
ajándékot úgy, hogy mindenki legfeljebb egy ajándékot
kaphat.
 Hányféleképpen tehetjük ezt meg?
30
M: 5 = 142506
Igen válasz esetén (tehát fontos a sorrend) jön
a következő kérdés:
3.2.2. 2. kérdés: Lehet ismétlődés? 15 perc

Nem válasz esetén (sorrend fontos és nincsen
ismétlődés) a megoldás:
n!
n · (n − 1) · (n − 2) · ... · (n − k + 1) = (n−k)!
Ezt n elem k-ad osztályú ismétlés nélküli variációjának
nevezzük. Speciális esetben, ha minden elem
szerepel, akkor a megoldás n! és ezt ismétlés
nélküli permutációnak hı́vjuk.
Néhány példa:
a) Az 1; 2; 3; 4; 5 számjegyekből hányféle 3 jegyű
számot készı́thetünk, ha minden számjegyet legfeljebb egyszer használhatunk fel?
M: 5 · 4 · 3 = 60; számológépen: 5 nPr 3
b) Az 1; 2; 3; 4; 5 számjegyekből hányféle 5 jegyű
számot készthetünk, ha minden számjegyet egy34

szer használhatunk fel?
M: 5!=120
c) A matek szó betűiből hányféle 3 betűs szót
alkothatunk, ha egy-egy betű legfeljebb egyszer
szerepelhet?
M: 5 · 4 · 3 = 60
d) A matek szó betűiből hányféle 5 betűs szót
alkothatunk, ha egy-egy betű egyszer szerepelhet?
M: 5!=120
e) 8 csapat vesz részt egy bajnokságban, ahol
nincsen holtverseny. A dobogóra hányféle sorrendben állhatnak fel a csapatok?
M: 8 · 7 · 6 = 336
f) 8 csapat vesz részt egy bajnokságban, ahol
nincsen holtverseny. Mennyi lehet a kialakuló
sorrend?
M: 8!=40320
g) A moziban 4 ember hányféle sorrendben ülhet
le egymás mellé?
M: 4!=24
h) Egy 30 fős osztályban 5 különböző ajándékot
sorsolunk ki úgy, hogy egy-egy diák legfeljebb
35

egy ajándékot kaphat. Hányféleképpen tehetjük
ezt meg?
M: 30 · 29 · 28 · 27 · 26 = 17100720
Igen válasz esetén (sorrend fontos és lehet ismétlődés)
a megoldás: nk , ezt ismétléses variációnak hı́vjuk.
Néhány példa:
a) Az 1; 2; 3; 4; 5 számjegyekből hányféle 3 jegyű
számot készı́thetünk, ha egy-egy számjegyet többször
is felhasználhatunk?
M: 53 = 125
b) A Totón 13+1 mérkőzés kimenetelét kell eltalálni, az 1-es azt jelenti, hogy a hazai csapat nyer, a 2-es azt, hogy a vendég nyer, az x
pedig döntetlent jelent. Mennyi szelvényt kell
kitölteni, hogy tutira nyerjünk?
M: 314 = 4782969
c) Egy 30 fős osztályban 5 különböző ajándékot
sorsolnak ki, egy-egy ember több ajándékot is
nyerhet. Mennyi a lehetőségek száma?
M: 305 = 24300000
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3.2.3. Ismétléses permutáció 5 perc

Amikor számı́t a sorrend és az elemek között azonosak is vannak és az a kérdés, hogy mennyi sorn!
barendezés lehetséges, akkor a megoldás: k1 !·...·k
,
i!
ahol k1 , ..., ki az egyes elemek ismétlődési száma.
Néhány példa:
a) A MATEMATIKA szó betűit felhasználva hányféle
szó képezhető?
10!
M: 2!·3!·2!
= 151200
b) 2 piros, 4 sárga és 3 kék golyót hányféleképpen
lehet egymás mellé letenni az asztalra?
9!
M: 2!·4!·4!
= 1260
c) Az 1, 2, 3, 3 számjegyekből mennyi négyjegyű
számot képezhetünk?
M: 4!
2! = 12
d) A 2, 2, 2, 3 számjegyekből mennyi négyjegyű
számot képezhetünk?
4!
M: 3!
=4
3.2.4. Kerekasztal probléma 3 perc

Amikor egy kerek asztal mellé ülnek emberek és
az számı́t, hogy egy adott embernek ki a jobb37

oldali és baloldali szomszédja, akkor n ember
esetén a lehetőségek száma: (n − 1)!, mivel az
első ember bárhová ülhet, az utána következő
n − 1 szék közül választhat és ı́gy tovább, mindenki eggyel kevesebb közül.
3.2.5. Összetett problémák 10 perc

Sok feladatban a fenti alapesetekből áll össze a
megoldás. Amikor az egyes eseteket az és köti
össze, akkor szorozni kell, amikor a vagy, akkor
pedig összeadni.
Példák:
a) A buszjegyen a lyukak száma egy, kettő vagy
három (a számok 1...9). Mennyi az összes lehetséges
száma?
 lyukasztások


9
9
9
M: 1 + 2 + 3 = 9 + 36 + 84 = 129
b) Négyen játszanak pókert, mindenki két lapot kap, középre pedig öt lap kerül az 52 lapos
römi kártyából. Mennyi az összes leosztási lehetőségek
száma?
 50

 46 44
52
18
M: 2 · 2 · 48
2 · 2 · 5 ≈ 2, 06 · 10
c) Mennyi autót lehet ellátni rendszámmal a mostani módszerrel? (26 féle betűből három szere38

pel, akár azonosak is és ezt követi három számjegy,
amelyek szintén lehetnek azonosak, viszont 000
nem lehet; a speciális rendszámoktól eltekintünk)
M: 263 · (103 − 1) = 17558424
d)+ Próbáld megbecsülni, hogy mennyi autó lehet az országban, figyelembe véve, hogy éppen
melyik betűnél jár az új autók rendszáma.
3.2.6. Legalább-Legfejlebb 5 perc

Amennyiben a fenti két szó valamelyike szerepel
a feladatban, akkor megfontolandó az ellentett
esetek vizsgálata, mert azt sok esetben lényegesen
egyszerűbb kiszámolni.
Példák:
a) Három pénzérmét dobunk fel. Hány esetben
lesz a fejek száma legalább egy?
M: összes eset mı́nusz ellentett (fejek száma 0)=23 −
1=7
b) Két dobókockát feldobva mennyi esetben lesz
a kapott számok összege legfeljebb 11?
M: Összes lehetőség 36, ellentett esetek száma
(összeg 12) pedig 1, ı́gy 35 a lehetőségek száma.
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3.2.7. Szimmetria elv 5 perc

példák:
a) Albert, Béla és Cili bemennek egy fagyizóba.
Hány olyan eset lehet, amikor Cili Béla előtt
megy be az ajtón?
M: Az összes lehetőség 6, ennek a fele, vagyis 3
a keresett megoldás.
b) Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyekből
3 jegyű számokat képezünk úgy, hogy egy-egy
számot többször is felhasználhatunk. Ezek közül
mennyi esetben lesz a százas helyiérték kisebb,
mint az egyes?
M: Összes szám: 93 = 729, ezek közül 81 esetben
egyenlő az első és utolsó jegy, ı́gy a megoldás:
729−81
= 324.
2
2. megoldás hagyományos módszerrel:
Ha az első jegy 1: 9 · 8 eset
Ha az első jegy 2: 9 · 7 eset
... Ha az első jegy 8: 9 · 1 eset
Vagyis 9 · (8 + 7 + 6 + ... + 1) = 9 · 9 · 8 : 2 = 324
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3.2.8. Duplázás 5 perc

a) Két házaspár (András és felesége Beáta, valamint Cili és férje Dávid) egymás mellé ül le a
szı́nházban, a párok tagjai egymás mellé. Hányféleképpen
ülhetnek?
M: 1. pár majd 2. pár vagy fordı́tva, ez két eset.
Bármelyik pár tagjai helyet cserélnek, az megduplázza az ülési sorrendet, ı́gy 2·2·2 = 8 a megoldás, amit könnyen felı́rhatunk: ABCD, BACD,
ABDC, BADC, CDAB, DCAB, CDBA, DCBA.
Fadiagramot alkalmazva még egyszerűbben felı́rhatók
az esetek.
b) Öt barátnő Anna, Bea, Cili, Dóri és Emma
moziba megy. Bea és Dóri testvérek és ı́gy mindenképpen egymás mellé szeretnének ülni. A
társaság mennyiféleképpen ülhet a moziban?
M: Vegyük Beát és Dórit egynek, ı́gy az ülési lehetőségek száma 4!=24, viszont ha helyet cserélnek,
az megduplázza a lehetőségek számát, tehát 48
eset lehetséges.
c) Öt barátnő Anna, Bea, Cili, Dóri és Emma
moziba megy. Anna és Cili éppen nincsenek
jóban, ı́gy semmiképp sem szeretnének egymás
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mellett ülni. A társaság mennyiféleképpen ülhet
ekkor a moziban?
M: Az összes esetből (5!=120) kivonjuk azon esetek számát, amikor Anna és Cili egymás mellett
ül (48 lásd az előző példát), ı́gy a megoldás 72.
3.2.9. ismétléses kombináció++ 5 perc

Amikor egy-egy fajtából több elemet is kiválaszthatunk

és a sorrend nem fontos, akkor a megoldás: n+k−1
,
k
ahol n féle elemből választunk ki k darabot.
Példa:
3 gyerek között 5 egyforma tábla csokit sorsolunk ki. Hányféle kimenetele lehet a sorsolásnak,
ha egy-egy gyerek akár több csokit is nyerhet?
M: A gyerekekhez rendeljük a csokit úgy, hogy a
csokikat 3 részre osztjuk két elválasztóvonallal:
pl: ccc|cc| karaktersorozat esetén az első gyerek 3
csokit kap, a második két csokit, a harmadik
 gye7
rek nem kap egyet sem. Így a megoldás: 5 = 21
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3.3. Feladatok
Az alábbiakban egyszerűbb alapfeladatok, majd
összetettebbek következnek.
3.3.1. Feladat 40 perc

a) Ötféle gyümölcs áll a rendelkezésünkre: alma,
körte, szilva, eper és málna. Ezek közül háromnak
a felhasználásával szeretnénk turmixot készı́teni.
Hányféle ı́zű lehet a turmix?
b) Az 52 lapos römi kártyából kiosztunk hármat.
Mennyi a lehetőségek száma?
c) Egy nagy pókerparti döntőjébe négyen jutnak
be (Kamilla, Boldizsár, Benedek és Dóri). Az
első helyezett egymillió forintot nyer, a második
ötszázezret, a harmadik 250000 Ft-ot, a negyedik pedig százezer forintot. Hányféleképpen alakulhat a döntő végkimenetele?
d) Hat darab pont a sı́kon mennyi egyenest határoz
meg, ha nincsen közöttük három olyan pont, amelyik egy egyenesre esne?
e) A MATEK szó betűiből hány darab három
betűs szó alkotható, ha minden betűt csak egy43

szer lehet felhasználni?
f) A VIZIBICIKLI szó betűiből hányféle 11 betűs
szó alkotható, ha minden betűt egyszer használunk
fel?
g) Mennyi három jegyű számot alkothatunk az
1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek felhasználásával, ha
minden számjegy legfeljebb egyszer szerepelhet?
h) Máté gyakorolja a 11-es rúgásokat, öt próbálkozásból
háromszor sikerül neki belőni a 11-est. Hányféleképpen
történhetett mindez?
i) Hányféle, a magyar zászlóhoz hasonló készı́thető
a piros, fehér és zöld szı́nekből, ha minden szı́n
egyszer szerepelhet?
j) Az 1, 2, 3, 4, számokból hány darab kétjegyű
szám készı́thető, ha egy-egy számot akár többször
is felhasználhatunk?
k) Öt ember hányféleképpen ülhet le egy kerek asztal köré, ha csupán a bal és a jobboldali
szomszéd személye számı́t?
l) Öt ember hányféleképpen ülhet le egymás mellé
a moziban?
m) A labdarúgó világbajnokságon 32 csapat indul. Hányféleképpen alakulhat ki az első három
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helyezett sorrendje?
n) 6 ember hányféleképpen mehet be egy ajtón,
ha egyszerre csak egyikük megy át?
o) A kő, papı́r, olló játékban (két ember játsza
és egyszerre mutatják a kő, papı́r, olló valamelyikét) mennyi a lehetőségek száma?
p) Feldobunk két dobókockát, egy pirosat és egy
kéket, a dobott számokkal kétjegyű számot képezünk,
a piros kocka adja a tı́zes, a kék az egyes helyiértéket. Hányféle számot kaphatunk?
q) Lili a 14 éves szülinapjára olyan tortát kér,
aminek a tetején 14 különböző szı́nű gyertya van
köralakban és semmi más. Mennyi lehetősége
van a cukrásznak a gyertyák elrendezésére?
r) Az origóból a számegyenesen haladva egyesével
jobbra vagy balra lépve, hét lépésben mennyiféleképpen
juthatunk végül az 1-hez?
s) Egy kalapba beleteszünk 5 cédulát, mindegyikre
ráı́rjuk az 1, 2, 3, 4, 5 számok valamelyikét (minden szám csak egyszer szerepel). Ezután kihúzunk
egy cédulát, leı́rjuk a rajta lévő számot, majd
a cédulát visszatesszük a kalapba. Ezt megismételjük még kétszer, ı́gy egy 3 jegyű számot
45

kapunk. Hányféle számot kaphattunk?
t) Két dobókockát feldobunk, majd a kapott számokat
összeszorozzuk. Mennyi esetben kaphatunk ı́gy
páratlan számot?
Tipp: Sorrend fontos? Lehet ismétlődés?
M:
a) 10; b) 22100; c) 24; d) 15; e) 60; f) 332640; g)
120; h)10; i) 6; j) 16; k) 24; l) 120; m) 29760; n)
720; o) 9; p) 36; q) 13!; r) 35; s) 125; t) 9
3.3.2. Feladat 30 perc

a) Hatféle gyümölcs áll a rendelkezésünkre: alma,
körte, szilva, eper, füge és málna. Ezek közül
négynek a felhasználásával szeretnénk gyümölcslevet készı́teni. Hányféle ı́zű lehet a kapott ital?
b) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk ötöt.
Mennyi a lehetőségek száma?
c) Az 1, 2, 3, 4 számjegyek felhasználásával hányféle
négyjegyű számot kaphatunk?
d) Hét darab egyenes a sı́kon mennyi pontot határoz
meg, ha nincsen közöttük három, vagy több olyan
egyenes, amelyik egy pontban metszi egymást és
nincsenek közöttük párhuzamosak?
46

e) A PIROS szó betűiből hány darab kettő betűs
szó alkotható, ha minden betűt csak egyszer lehet felhasználni?
f) A TEREPRENDEZÉS szó betűiből hányféle
13 betűs szó alkotható, ha minden betűt egyszer
használunk fel?
g) Mennyi négy jegyű számot alkothatunk az 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 számjegyek felhasználásával, ha
minden számjegy legfeljebb egyszer szerepelhet?
h) Máté gyakorolja a 11-es rúgásokat, hat próbálkozásból
négyszer sikerül neki belőni a 11-est. Hányféleképpen
történhetett mindez?
i) Az olimpiai ötkarika szı́nei: fekete, kék, sárga,
zöld és piros. Hányféleképpen szı́nezhető ki ezen
szı́nekkel a karika?
j) Az 1, 2, 3, 4, 5 számokból hány darab háromjegyű
szám készı́thető, ha egy-egy számot akár többször
is felhasználhatunk?
k) Hét ember hányféleképpen ülhet le egy kerek asztal köré, ha csupán a bal és a jobboldali
szomszéd személye számı́t?
l) Öt ember hányféleképpen ülhet le egymás mellé
a moziban?
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m) Egy világversenyen 16 csapat indul. Hányféleképpen
alakulhat ki az első 6 helyezett sorrendje?
n) 5 ember hányféleképpen mehet be egy ajtón,
ha egyszerre csak egyikük megy át?
o) A dobó tetraéder egy olyan szabályos test,
amelyet négy darab szabályos háromszög határol
és a lapokon az 1, 2, 3 és 4 számok vannak. Egy
piros és egy kék dobó tetraédert feldobva mennyi
az összes lehetőségek száma?
p) Feldobunk három dobókockát, egy pirosat,
egy sárgát és egy kéket, a dobott számokkal háromjegyű
számot képezünk, a piros kocka adja a százas, a
sárga a tı́zes, a kék az egyes helyiértéket. Hányféle
számot kaphatunk?
q) Mátyás a 10 éves szülinapjára olyan tortát
kér, aminek a tetején 10 különböző szı́nű gyertya van köralakban és semmi más. Mennyi lehetősége van a cukrásznak a gyertyák elrendezésére?
r) Az origóból a számegyenesen haladva egyesével
jobbra vagy balra lépve, 8 lépésben mennyiféleképpen
juthatunk végül az 2-höz?
s) Egy kalapba beleteszünk 6 cédulát, mindegyikre
ráı́rjuk az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számok valamelyikét
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(minden szám csak egyszer szerepel). Ezután
kihúzunk egy cédulát, leı́rjuk a rajta lévő számot,
majd a cédulát visszatesszük a kalapba. Ezt
megismételjük még háromszor, ı́gy egy 4 jegyű
számot kapunk. Hányféle számot kaphattunk?
t) Két dobókockát feldobunk, majd a kapott számokat
összeszorozzuk. Mennyi esetben kaphatunk ı́gy
páros számot?
Tipp: Sorrend fontos? Lehet ismétlődés? M:
a) 15; b) 201376; c) 256; d) 21; e) 20; f) 129729600;
g) 840; h)15; i) 120; j) 125; k) 720; l) 120; m)
5765760; n) 120; o) 16; p) 216; q) 9!; r) 56; s)
1296; t) 27
3.3.3. Feladat 40 perc

a) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi négyjegyű
számot képezhetünk, ha minden számjegy többször
is előfordulhat?
b) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi négyjegyű
számot képezhetünk, ha minden számjegy csak
egyszer fordulhat elő?
c) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi kilenccel osztható négyjegyű számot képezhetünk, ha
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minden számjegy többször is előfordulhat?
d) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi hárommal
osztható négyjegyű számot képezhetünk, ha minden számjegy csak egyszer fordulhat elő?
e) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi tı́zzel osztható négyjegyű számot képezhetünk, ha minden
számjegy többször is előfordulhat?
f) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi tı́zzel osztható négyjegyű számot képezhetünk, ha minden
számjegy csak egyszer fordulhat elő?
g) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi kettővel
osztható négyjegyű számot képezhetünk, ha minden számjegy többször is előfordulhat?
h) A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi kettővel
osztható négyjegyű számot képezhetünk, ha minden számjegy csak egyszer fordulhat elő?
i)++ A 0, 1, 2, 3 számjegyekből mennyi hárommal
osztható négyjegyű számot képezhetünk, ha minden számjegy többször is előfordulhat?
M:
a) 192; b) 18; c) 3330: 3 db; 3312: 12 db; 3222
4 db, vagyis összesen: 19; d) 18; e) 48; f) 6;
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g) 96; h) 10; i) 64 (3333-1db; 3330-3 db; 33003db; 1233-12db; 3000-1db; 3111-4 db; 3222-4
db; 3210-18db; 1200-6db; 1122-6db; 2220-3 db;
1110-3 db)
3.3.4. Feladat 60 perc

a) Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyek felhasználásával
mennyi 6 jegyű, 12-vel osztható számot képezhetünk,
ha minden számjegy különböző?
b) A 0, 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek felhasználásával
mennyi 6 jegyű, 12-vel osztható számot képezhetünk,
ha minden számjegy különböző?
c) Az ultit a 32 lapos magyar kártyával hárman
játszák. Mindenki 10 lapot kap, a maradék 2 lapot lefordı́tva az asztalra teszik. Mennyi kezdő
leosztási lehetőség van az ultiban?
d) Egy 30 fős osztályban 20 lány van. Az osztály
kiránduláson a lányok számára két db hatágyas
és egy nyolcágyas szobát jelölnek ki, a fiúknak
pedig egy hat és egy négyágyasat. Mennyi lehetőség van a szobák elfoglalására?
e) Egy 17 fős baráti társaság kirándulni megy.
Kis Pista vezeti a 8 fős mikrobuszt, Nagy Kázmér
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a 4 személyes Fiatot, Kovács Ricsi pedig az 5 fős
BMW-t. Mennyi lehetősége van a társaságnak
az autókban elhelyezkedni?
f) Régebben Magyarországon az autók rendszáma
két betű és négy szám volt, pl: AU-23-55. Mennyi
autót lehetett ı́gy azonosı́tóval ellátni, ha 26 féle
betű és 10 féle számjegy közül lehetett választani
egyéb megkötés nélkül?
g) Feldobunk két dobókockát és a kapott számokat
összeszorozzuk. Mennyi esetben lesz a kapott
szám legalább 3?
h) Feldobunk két dobókockát, a két számot összeadjuk. Mennyi esetben lesz a kapott összeg legfeljebb 10?
i) Egy dobókockával egymás után háromszor dobunk, a kapott számokat összeadjuk. Mennyi
esetben lehet az összeg legalább négy?
j) Egy dobókockával egymás után háromszor dobunk, a kapott számokat összeadjuk. Mennyi
esetben lehet az összeg legfeljebb 16?
k) Egy dobozban golyók meg vannak számozva
1-től 15-ig. Ha kiveszünk hármat véletlenszerűen
és összeadjuk a rajtuk található számokat, akkor
52

mennyi esetben lesz az összeg páros? (2+3+5 és
5+3+2 két különböző esetnek számı́t!!!)
l) Négy dobókockát feldobva mennyi esetben lehet 6-os a dobott számok között?
M:
 22 12 2
15
a) 192 b) 156 c) 32
10 · 10 · 10 · 2 ≈ 2, 75 · 10
d) 2, 44 · 1010 e) 120120 f) 6760000 g) 33 h) 33 i)
215 j) 212 k) 7 · 6 · 5 + 3 · 8 · 7 · 7 = 1386 l) 671
3.3.5. Feladat 35 perc

a) Négy pénzérmét feldobunk. Mennyi esetben
lehet a fejek száma legfeljebb három?
b) Négy pénzérmét feldobunk. Mennyi esetben
lehet a fejek száma legalább 2?
c) Két dobó oktaédert feldobva (olyan, mint a
dobókocka, csak 8 lapja van 1-től 8-ig számozva)
mennyi esetben lesz a dobott számok összege legfeljebb 14?
d) Két dobó oktaédert feldobva (olyan, mint a
dobókocka, csak 8 lapja van 1-től 8-ig számozva)
mennyi esetben lesz a dobott számok összege
legalább 5?
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e) Egy kocka csúcsai mennyi egyenest határoznak
meg?
f) Egy kocka csúcsai mennyi háromszöget határoznak
meg?
g) Egy szabályos tı́zszög csúcsai mennyi egyenest
határoznak meg?
h) Egy szabályos tı́zszög csúcsai mennyi háromszöget
határoznak meg?
i) Hárman játszanak kő, papı́r, ollót. Akkor nyer
valaki, ha ő egyedül olyan jelet mutat, ami üti
a másik kettő jelét (pl. kő, olló, olló). Mennyi
esetben nyer valaki?
M:
a) 15 b) 11 c) 61 d) 58 e) 28 f) 56 g) 45 h) 120
i) 9
3.4. Kapcsolódó érettségi feladatok
3.4.1. Feladat 3 perc

Egy iskolának mind az öt érettségiző osztálya 11 táncot mutat be a szalagavató bálon. Az A
osztály palotást táncol, ezzel indul a műsor. A
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többi tánc sorrendjét sorsolással döntik el. Hányféle
sorrend alakulhat ki? Válaszát indokolja!9
M:
24
3.4.2. Feladat 3 perc

Hány különböző háromjegyű pozitı́v szám képezhető
a 0, 6, 7 számjegyek felhasználásával? 10
M:
18
3.4.3. Feladat 15 perc

Egy szellemi vetélkedő döntőjébe 20 versenyzőt
hı́vnak be. A zsűri az első három helyezettet és
két további különdı́jast fog rangsorolni. A rangsorolt versenyzők oklevelet és jutalmat kapnak.
a) Az öt rangsorolt versenyző mindegyike ugyanarra a szı́nházi előadásra kap egy-egy jutalomje9
10

Érettségi feladat (Közép; 2005 október 11. fa.; 3 pont)
Érettségi feladat (Közép; 2006 febr. 4. fa.; 2 pont)
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gyet. Hányféle kimenetele lehet ekkor a versenyen a jutalmazásnak?
b) A dobogósok három különböző értékű könyvutalványt, a különdı́jasok egyike egy szı́nházjegyet,
a másik egy hangversenyjegyet kap. Hányféle
módon alakulhat ekkor a jutalmazás?
c) Ha már eldőlt, kik a rangsorolt versenyzők,
hányféle módon oszthatnak ki nekik jutalmul öt
különböző verseskötetet?
d) Kis Anna a döntő egyik résztvevője. Ha feltesszük, hogy a résztvevők egyenlő eséllyel versenyeznek, mekkora a valószı́nűsége, hogy Kis
Anna eléri a három dobogós hely egyikét, illetve
hogy az öt rangsorolt személy egyike lesz?11
M:
a)

20
5



b) 1 860 480 c) 120 d)

3
20

ill.

1
4

3.4.4. Feladat++

Egy körvonalon felvettünk öt pontot, és behúztuk
az általuk meghatározott 10 húrt. Jelölje a pon11

Érettségi feladat(Közép; 2006 febr. 18. fa.; 4-4-3-6 pont)
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tokat pozitı́v körüljárási irányban rendre A, B,
C, D és E.
a) Véletlenszerűen kiválasztunk 4 húrt. Mennyi
annak a valószı́nűsége, hogy ezek a húrok egy
konvex négyszöget alkotnak?
b) Hányféleképpen juthatunk el a húrok mentén
A-ból C-be, ha a B, D és E pontok mindegyikén
legfeljebb egyszer haladhatunk át? (Az A pontot csak az út kezdetén, a C pontot csak az út
végén érinthetjük.)
c) A 10 húr mindegyikét kiszı́nezzük egy-egy szı́nnel,
pirosra vagy sárgára vagy zöldre. Hány olyan
szı́nezés van, amelyben mindhárom szı́n előfordul?12
M:
a)

5

1
42

≈ 0, 024 b) 6+6+3+1=16
( )
c) 310 − 3 · (210 − 2) − 3 = 55 980
10
4

=

3.4.5. Feladat++

Egy fa épı́tő készlet egyforma méretű piros és
kék kockákat tartalmaz. Péter 8 ilyen elemet
12

Érettségi feladat(Emelt; 2013 okt. 9. fa.; 4-4-8 pont)
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egymásra rak úgy, hogy több piros szı́nű van
köztük, mint kék. Lehet, hogy csak az egyik
szı́nt használja, de lehet, hogy mindkettőt.
Hányféle különböző szı́nösszeállı́tású 8 emeletes
tornyot tud épı́teni?13
M:
1+

8!
7!

+

8!
6!·2!

+

8!
5!·3!

= 93

3.4.6. Feladat+++

Arany Dániel matematika verseny (2014, Kezdők
I–II. kategória, II. forduló, 3. feladat a 4. oldalon)

4. Halmazok (kb. 200 perc)
4.1. Halmaz, részhalmaz fogalma
4.1.1. Halmazok - bevezetés

A halmaz fogalma a matematika minden területén
megtalálható, szerepel pl. a függvény, egyenlet,
13

Érettségi feladat(Emelt; 2013 máj. 8b fa.; 4 pont)
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kör definı́ciójában. Alapfogalom, tehát nem definiáljuk, körülı́rjuk csak, azt mondjuk: A halmaz bizonyos dolgok összessége. A halmazban
lévő dolgokat a halmaz elemeinek nevezzük.14
Bizonyos dolgok összességét csak akkor tekintjük
halmaznak, ha teljesül a következő két feltétel:
-A halmazban minden elem csak egyszer szerepelhet.
-Bármilyen dologról eldönthető kell, hogy legyen,
hogy benne van-e a halmazban, vagy sem.
Nem tekinthető tehát halmaznak az 1, 1, 2, 3, 4
számok összessége, mert az 1 többször is szerepel. A Budapesten élő magas emberek utası́tás
sem ad meg halmazt, mert nem eldönthető, hogy
kit tekintünk magasnak és kit nem. Ugyanakkor
az sem egyértelmű, hogy mit értsünk Budapesten élő emberek alatt. Az ebben a pillanatban
budapesti állandó lakhelyű, 180 cm-nél magasabb emberek összessége utası́tás már halmazt
ad meg. A halmazt nagybetűvel jelöljük (pl. A,
B, C, P, Q, R,... ), elemeit kisbetűkkel (a, b, c, p,
q, r,...), ezek lehetnek számok, pontok, alakza14

A halmaz eleme szintén alapfogalom, nincsen rá definı́ció
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tok, emberek, tárgyak, fogalmak (számok, alakzatok, függvények...), stb...
Az a∈A jelölés azt jelenti, hogy az a elem benne
van az A halmazban, b∈A
/ jelentése: b nem eleme
A-nak.
Az A halmaz elemeinek a számát |A| szimbólummal
jelöljük.
4.1.2. Halmaz megadása

A halmaz megadása történhet:
a) Elemei felsorolásával
pl: A=2; 4; 6; 8 (Itt ı́rhatjuk: 2∈A és 3∈
/ A)
b) Szóbeli utası́tással
pl: Legyen B halmaz a pozitı́v, egyjegyű, páros
számok összessége.
c) Algebrai úton
pl: C = {x ∈ N| 2|x és 0 < x < 10}
Ezt úgy olvassuk, hogy C azon x természetes
számok halmaza, amelyeknek a kettő osztója, és
0-nál nagyobbak de 10-nél kisebbek.
d) Venn-diagrammal
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e) Számegyenesen

4.1.3. Feladat 9 perc

Add meg a következő halmazokat elemeik felsorolásával és szóbeli utası́tással is:
a) A = {x ∈ Z| |x| < 3}
b) B = {x ∈ N| x = 2k és k ∈ {1; 2; 3; 4}}
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c) C = {x ∈ R|(x−3)·(x+2) = 0 egyenlet megoldásai}
d) D = {x ∈ N|x = 10k+3 és k ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5}}
e) E = {x ∈ N|x = 5k+2 és k ∈ {0; 1; 2; 3; 4; 5}}
f) F = {x ∈ N|x = 2k és 0 < k ≤ 5 és k egész szám}
g) G = {x ∈ N| x|32}
M:
a) A = {−2; −1; 0; 1; 2}, szóban: Az A halmaz
elemei azok az egész számok, amelyeknek az abszolút értéke kisebb, mint 3.
b) B = {2; 4; 6; 8}, szóban: A B halmaz elemei
az egyjegyű, pozitı́v páros számok.
c) C = {−2; 3}, szóban: A C halmaz elemei azok
a valós számok, amelyek gyökei az (x − 3) · (x +
2) = 0 egyenletnek.
d) D = {3; 13; 23; 33; 43; 53}, szóban: A D halmaz elemei azok a pozitı́v, egész, 60-nál kisebb
számok, amelyek 3-ra végződnek, vagy tı́zzel osztva
3 maradékot adnak.
e) E = {2; 7; 12; 17; 22; 27}, szóban: Az E halmazt azok a pozitı́v egész, 30-nál kisebb számok
alkotják, amelyek öttel osztva 2 maradékot adnak.
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f) F = {2; 4; 8; 16; 32}, szóban: Az F halmaz
elemei a 2-nek az első öt pozitı́v egész kitevőjű
hatványa.
g) G = {1; 2; 4; 8; 16; 32}, szóban: G halmaz elemei a 32 nemnegatı́v osztói.
4.1.4. Definı́ció

Két halmaz pontosan akkor egyenlő, ha elemeik
megegyeznek. Jelölés: A = B
4.1.5. Feladat++ 9 perc

Mivel egyenlő az A két elemű halmaz, ha tudjuk,
hogy A = {x; y} = {x2 ; y 2 }?
M:
A = {0; 1}
4.1.6. Definı́ció

Azt a halmazt, amelynek egyetlen eleme sincs,
üreshalmaznak nevezzük. Jelölés: ∅
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4.1.7. Definı́ció

U halmazt a V halmaz részhalmazának nevezzük,
ha az U minden eleme V-nek is eleme. Jelölés:
U ⊆V
4.1.8. Definı́ció

U halmazt a V halmaz valódi részhalmazának
nevezzük, ha az U minden eleme V-nek is eleme
és a V halmaznak van legalább egy olyan eleme,
amely nem eleme az U-nak. Jelölés: U ⊂ V
4.1.9. Feladat 3 perc

Döntsd el az alábbi állı́tásokról, hogy igaz vagy
hamis (A egy tetszőleges halmazt jelöl)!
a) A ⊂ A b) A ⊆ A c) A ⊂ ∅ d) ∅ ⊂ A e) ∅ ⊆ A
f) ∅ ⊆ ∅
M:
a) h b) i c) h d) h e) i f) i
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4.1.10. Feladat 3 perc

Legyen A = {0; 1; 2}. Add meg:
a) az A halmaz minden részhalmazát
b) az A halmaz minden valódi részhalmazát
M:
a) ∅, {0}, {1}, {2}, {0; 1}, {0; 2}, {1; 2}, {0; 1; 2}
b) ∅, {0}, {1}, {2}, {0; 1}, {0; 2}, {1; 2}
4.1.11. Feladat+ 5 perc

Mennyi részhalmaza van egy n elemű halmaznak?
Tipp1: Próbálgass!
Tipp2: Ötlet a bizonyı́táshoz: ı́rjunk a halmaz
elemei alá 1-et vagy 0-t, attól függően, hogy belevesszük-e az adott részhalmazba.
M:
2n
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4.1.12. Feladat 3 perc

Keress a következő halmazok között részhalmaz
kapcsolatokat!
N={négyszögek} T={téglalapok} R={rombuszok}
E={négyzetek} P={paralelogrammák} A={trapézok}
D={deltoidok}
M:
N-nek mindegyik más halmaz valódi részhalmaza.
E ⊂ T és a négyzet valódi részhalmaza az összes
többi halmaznak.
P ⊂ A, R ⊂ D, R ⊂ P
4.2. Halmazok elemszáma
4.2.1. Példa 3 perc

Hány elemű a háromjegyű, öttel osztható pozitı́v
számok halmaza?
M1: Próbálgasssunk! Néhány számot felı́runk:
100; 105; 110; 115; 120...
Ebből látható, hogy 100-tól 199-ig 20 db öttel
osztható szám van (10-szer 2) és ezt még 9-cel
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kell megszorozni, tehát összesen 180 háromjegyű,
öttel osztható pozitı́v szám van.
M2: Egy másik megoldást kapunk, ha felı́rjuk
az öttel osztható számokat az alábbi formában:
5 = 1 · 5; 10 = 2 · 5;...; 95 = 19 · 5; 100 = 20 · 5;
105 = 21 · 5; ...;990 = 198 · 5; 995 = 199 · 5
A felı́rásból látható, hogy 995-ig 199 db 5-tel
osztható pozitı́v szám van. Az első 19 azonban
egy illetve kétjegyű, ezeket tehát le kell vonni,
ı́gy adódik, hogy az öttel osztható háromjegyű
pozitı́v számok halmaza 180 jegyű.
4.2.2. Feladat 20 perc

Állapı́tsd meg az alábbi halmazok elemszámát!
A: a KELEPEL szó betűiből álló halmaz
B: a kétjegyű, pozitı́v egész számok halmaza
C = {x ∈ N| 99 < x < 1000}
D: öttel osztható kétjegyű pozitı́v számok halmaza
E: (+) nyolccal osztható háromjegyű pozitı́v számok
halmaza
F: (++) héttel osztva 4 maradékot adó ötjegyű
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számok halmaza
M:
|A| = 4; |B| = 90; |C| = 900; |D| = 18; |E| =
112; |F | = 12858
4.3. Halmazműveletek
4.3.1. Definı́ció

Az A és a B halmaz unióján (egyesı́tésén) azon
elemek összességét értjük, amelyek elemei az A
vagy a B halmaznak.
Jelölés: A ∪ B
Kulcsszó: vagy.
Ábrán:
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4.3.2. Definı́ció

Az A és a B halmaz metszetén azon elemek összességét
értjük, amelyek elemei az A és a B halmaznak.
Jelölés: A ∩ B
Kulcsszó: és.
Ábrán:

4.3.3. Definı́ció

Az A és a B halmaz különbségén azon elemek
összességét értjük, amelyek elemei az A-nak de
nem elemei a B halmaznak.
Jelölés: A \ B
Kulcsszó: csak A.
Ábrán:
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4.3.4. Definı́ció

Tegyük fel, hogy A ⊆ U . Ekkor az A halmaz Ura vonatkozó komplementerén az U \ A halmazt
értjük.
Jelölés: A
Ábrán:
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4.3.5. Példa 10 perc

Legyen U halmaz 11-nél kisebb pozitı́v egész számok
halmaza, mint alaphalmaz, A halmaz azon számok
halmaza, amelyeket hagyományos dobókockán dobhatunk, B halmaz pedig az egyjegyű prı́mszámok
halmaza. Ábrázoljuk közös Venn-diagramon a
három halmazt, majd határozzuk meg a következő halmazokat:
A ∪ B; A ∩ B; A \ B; B \ A; A; B; A ∪ B; A ∩ B
M:
U={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
A={1, 2, 3, 4, 5, 6}
B={2, 3, 5, 7}
Ábrázolás Venn-diagramon:
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Innen az adott halmazok leolvashatók:
A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; A ∩ B = {2, 3, 5};
A \ B = {1, 4, 6}; B \ A = {7}; A = {7, 8, 9, 10};
B = {1, 4, 6, 8, 9, 10}; A ∪ B = {8, 9, 10}; A ∩ B =
{1, 4, 6, 7, 8, 9, 10}

4.3.6. Feladat 3 perc

Legyen az A halmaz a MATEMATIKA szó betűiből
álló halmaz, B pedig a FIZIKA szó betűiből álló
halmaz. Add meg a két halmazt, majd ábrázold
ezeket egy közös Venn-diagramon, végül add meg
a következő halmazokat:
A ∪ B; A ∩ B; A \ B; B \ A
M:
A={m, a, t, e, i, k}, B={f, i, z, k, a}
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A ∪ B = {m, t, e, a, i, k, f, z}; A ∩ B = {a, i, k};
A \ B = {m, t, e}; B \ A = {f, z}

4.3.7. Feladat 15 perc

Legyen U halmaz a 20-nál kisebb természetes
számok halmaza, mint alaphalmaz, A halmaz a
20-nál kisebb prı́mszámok halmaza, B halmaz
pedig a 20-nál kisebb, 3-mal és 5-tel sem osztható természetes számok halmaza. Add meg
ezek elemeit, majd ábrázold ezeket egy közös
Venn-diagramon és határozd meg az alábbi halmazokat:
A ∪ B; A ∩ B; A \ B; B \ A; A; B; A ∪ B; A ∩ B
M:
U={0, 1, 2, ..., 19}, A={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19}, B={1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19}
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A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19}
A ∩ B = {2, 7, 11, 13, 17, 19}
A \ B = {3, 5}
B \ A = {1, 4, 8, 14, 16}
A = {1, 4, 8, 14, 16, 0, 6, 9, 12, 15, 18}
B = {3, 5, 0, 6, 9, 10, 12, 15, 18}
A ∪ B = {0, 6, 9, 10, 12, 15, 18}
A ∩ B = {3, 5, 1, 4, 8, 14, 16, 0, 6, 9, 10, 12, 15, 18}

4.3.8. Feladat 4 perc

Add meg az A és B halmazok elemeit, ha tudjuk,
hogy A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, A \ B =
{1, 2, 3, 9} és A ∩ B = {4, 5, 10}!
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Tipp: Készı́ts Venn-diagramot!
M:
A={1, 2, 3, 4, 5, 9, 10}, B={4, 5, 6, 7, 8, 10}
4.3.9. Feladat 3 perc

Add meg az A és B halmazok elemeit, ha tudjuk,
hogy A ∪ B = {a, b, c, d, e, f, g, h}, B \ A = ∅ és
A ∩ B = {b, d}!
Tipp: Készı́ts Venn-diagramot!
M:
A={a, b, c, d, e, f, g, h}, B={b, d}
4.3.10. Feladat 5 perc

Add meg A, B és C halmazok elemeit, ha tudjuk, hogy:
A∩B ∩C = {5}, A∩B = {2; 5}, B ∩C = {5; 6},
A∩C = {5}, A\B = {1; 4; 9}, B \C = {2; 3; 10}
és A ∪ B ∪ C = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}.
Tipp: Készı́ts Venn-diagramot!
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M:
A = {1; 2; 4; 5; 9}, B = {2; 3; 5; 6; 10} és C =
{5; 6; 7; 8}
4.3.11. Feladat 5 perc

Add meg A, B és C halmazok elemeit, ha tudjuk, hogy:
A ∪ B ∪ C = {a; b; c; d; e; f ; g; h; i; j}, A ∩ B =
{c; d}, B ∩C = {d; e}, A∩C = {d; f ; g}, C \A =
{e}, B \ C = {c; i; j} és A ∩ B ∩ C = {d}.
Tipp: Készı́ts Venn-diagramot!
M:
A = {a; b; c; d; f ; g; h}, B = {c; d; e; i; j} és C =
{d; e; f ; g}
4.4. Szitaformula
4.4.1. Tétel: Szitaformula

Két halmaz esetén:
|A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|
Három halmaz esetén:
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|A ∪ B ∪ C| = |A| + |B| + |C| − |A ∩ B| − |A ∩
C| − |B ∩ C| + |A ∩ B ∩ C|

4.4.2. Feladat 4 perc

Egy 30 fős osztályban minden diák tanulja az
angol vagy német nyelvek valamelyikét. Angolul 20, németül pedig 18 diák tanul. Hányan
tanulják mindkét nyelvet? Hány olyan diák van,
aki tanul angolul, de németül nem?
M:
8-an tanulják mindkét nyelvet, 12 diák tanulja
csak az angol nyelvet
4.4.3. Feladat 6 perc

Egy osztály 60 %-a jár matematika fakultációra,
fizikára 30 % jár, 40 % pedig más egyéb fakultációt választott. Az osztálynak hány százaléka
jár matematikából és fizikából is fakultációra?
Hány olyan diák van, aki jár a fizika fakultációra
de a matematikára nem jár?
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M:
30 % jár mindkét fakultációra és nincsen olyan
diák, aki csak fizikára jár.
4.4.4. Feladat 4 perc

Egy 28 fős osztályban az egyik dolgozatban két
feladatot kellett megoldani. Az 1. feladatot 20an oldották meg hibátlanul, mindkettőt pedig
12-en. Hányan oldották meg hibátlanul a 2. feladatot, ha még azt is tudjuk, hogy hárman egyiket sem tudták jól megoldani?
M:
17-en
4.4.5. Feladat 4 perc

Egy étterem felmérést készı́t a túróscsusza evési
szokásokról. 20 embert kérdeznek meg, hogy
sósan vagy édesen szeretik-e? Közülük 2 egyáltalán
nem szereti a csuszát, hárman sósan és édesen
is szeretik, 13-an vannak, akik sósan szeretik.
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Hányan szeretik csak és kizárólag édesen?
M:
5-en
4.4.6. Feladat 8 perc

Egy 32 fős osztályban 21-en tanulnak angolul,
11-en németül és 14-en franciául. Mindhárom
nyelvet ketten tanulják, angolul és németül is
heten, angolul és franciául nyolcan, németül és
franciául pedig négyen tanulnak.
(i) Hányan nem tanulják egyiket sem az előbb
emlı́tett nyelvek közül?
(ii) Hányan vannak olyanok, akik pontosan két
nyelvet tanulnak?
(iii) Hányan tanulnak pontosan egy nyelvet az
osztályban?
M:
(i) 3 (ii) 13 (iii) 14
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4.4.7. Feladat 8 perc

Egy osztályban felmérést készı́tettek a szelektı́v
hulladékgyűjtési szokásokról. Az derült ki, hogy
16 diák gyűjti szelektı́ven a papı́rt, 10 a műanyagot
és 7 az üveget. 5 diák gyűjti szelektı́ven a papı́rt
és műanyagot is, négyen vannak, akik a papı́rt
és az üveget is ı́gy gyűjtik és hárman, akik a
műanyagot és az üveget. Egy diák gyűjti mindhárom
hulladékot szelektı́ven, hárman pedig egyáltalán
nem válogatják szét a hulladékot. Hányan járnak
az osztályba?
M:
25
4.4.8. Feladat 7 perc

Egy 30 fős osztályban felmérést készı́tettek a
sportolási szokásokról. Tı́zen szeretnek úszni,
futni és biciklizni is, 11-en vannak, akik az előbbi
sportok közül pontosan kettőt szeretnek és heten, akik csak az egyiket szeretik űzni. Hányan
vannak azok, akik egyik fent emlı́tett sportot
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sem szeretik?
M:
2
4.4.9. Feladat 10 perc

Hányan indultak azon a matematika versenyen,
ahol 3 feladatot tűztek ki és a következőket tudjuk:
Az első feladatot 15-en oldották meg hibátlanul.
8-an voltak azok, akik egyedül az első feladatot
oldották meg hibátlanul.
A második feladatra 15-en kaptak maximális pontszámot.
7-en csakis a 2. feladatot oldották meg hibátlanul.
A 3. feladatot 20-an oldották meg helyesen.
Az első és a harmadik feladatot öten oldották
meg hibátlanul.
Egyetlen versenyző volt, aki mindhárom feladatot jól megoldotta.
Két versenyző egyetlen feladatot sem tudott hiba
nélkül megoldani.
M:
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39
4.4.10. Feladat 8 perc

Egy matematika versenyről, ahol 3 feladatot tűztek
ki a következőket tudjuk:
Az első feladatot 22-en oldották meg hibátlanul.
Egy diák volt, aki egyedül az első feladatot oldotta meg hibátlanul.
A második feladatra 22-en kaptak maximális pontszámot.
Ketten csakis a 2. feladatot oldották meg hibátlanul.
A 3. feladatot 26-an oldották meg helyesen.
Az első és a harmadik feladatot 16-an oldották
meg hibátlanul.
12 versenyző volt, aki mindhárom feladatot jól
megoldotta.
36-an indultak a versenyen.
Hányan nem oldottak meg egyetlen feladatot sem
helyesen?
M:
2
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4.4.11. Feladat ++

A 45 tagú Majmok Tudományos Tanácsa legutóbbi
ülésének napirendjén három kérdés szerepelt15 :
A) Okosabb-e a majom, mint az ember?
B) Szebb-e a majom, mint az ember?
C) Igaz-e, hogy a majom őse az ember?
Hosszas, a személyeskedést sem nélkülöző vita
eredményeképpen arra jutottak, hogy a kérdéseket
szavazással kell eldönteni. Ennek lebonyolı́tása
után az ülés botrányos körülmények között ért
véget. Közleményt nem adtak ki. Mi is csak
négy bagoly révén, akik megfigyelőként voltak
jelen, tudtuk meg a következőket. 1. bagoly. A
45 tag mindegyike mindhárom kérdésben véleményt
nyilvánı́tott igennel, vagy nemmel.
2. bagoly. Az A és C kérdésre 23-23, mı́g a B
kérdésre 17 igen szavazatot adtak le.
3. bagoly. Az A kérdésre igennel szavazók közül
a B kérdésre 13-an, a C kérdésre pedig 12-en szavaztak nemmel.
4. bagoly. Hatan mondtak igent a B és C kérdésre,
15

Kömal feladat
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közülük ketten az A kérdésre nemmel válaszoltak.
Hányan szavaztak mindhárom kérdésre nemmel?
M:
5-en
4.5. Intervallumok
4.5.1. Feladat 3 perc

Ábrázold az alábbi intervallumokat számegyenesen:
a) [1; 4] b) ]1; 4[ c) [−2; 1[ d) ] − ∞; 2] e) ]0; ∞[
M:

a)

b)
84

c)

d)

e)

4.5.2. Feladat 6 perc

Add meg az alábbi halmazműveletek eredményét
egyetlen intervallummal:
a) [−1; 3] ∪ [2; 5] b) ] − 2; 0[∪[−1; 2]
c) [−4; 3]∩] − 2; 5] c) ] − ∞; 2]∩] − 4; ∞[
e) [−5; ∞[∩[1; ∞[ f) [−1; 3] \ [2; 5]
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g) [2; 5] \ [−1; 3] h) ] − 2; 0[\] − 1; 2]
i) ] − 1; 2]\] − 2; 0[
Tipp: Ábrázold számegyenesen az intervallumokat! M:
a) [−1; 5] b) ] − 2; 2] c) ] − 2; 3] d) ] − 4; 2] e)
[1; ∞[ f) [−1; 2[ g) ]3; 5] h) ] − 2; −1] i) [0; 2]
4.5.3. Feladat 4 perc

Adj meg egy olyan valós számot, amely beletartozik az A és a B halmazba is:
a) A = [−1; 57 [, B =] 23 ; 5]
Tipp: Bővitsd a törteket!
M:
Pl. 29
42 vagy 0,67
4.6. Kapcsolódó érettségi feladatok
4.6.1. Feladat 4 perc

Az A halmaz elemei a (−5)-nél nagyobb, de 2-nél
kisebb egész számok. B a pozitı́v egész számok
halmaza. Elemeinek felsorolásával adja meg az
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A \ B halmazt!16
M:
{−4; −3; −2; −1; 0}
4.6.2. Feladat 3 perc

Az A és B halmazokról tudjuk, hogy A ∪ B =
{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} és B \ A = {1; 2; 4; 7} .
Elemeinek felsorolásával adja meg az A halmazt!17
M:
A = {3; 5; 6; 8; 9}
4.6.3. Feladat 25 perc

Egy középiskolába 620 tanuló jár. Az iskola diákbizottsága
az iskolanapra három kiadványt jelentetett meg:
I. Diákok Hangja
II. Iskolaélet
III. Miénk a suli!
Később felmérték, hogy ezeknek a kiadványoknak
16
17

Érettségi feladat (Közép; 2013 okt. 1. fa.; 2 pont)
Érettségi feladat (Közép; 2013 máj. 1. fa.; 2 pont)
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milyen volt az olvasottsága az iskola tanulóinak
körében. A Diákok Hangját a tanulók 25%-a,
az Iskolaéletet 40%-a, a Miénk a suli! c. kiadványt pedig 45%-a olvasta. Az első két kiadványt a tanulók 10%-a, az első és harmadik kiadványt 20%-a, a másodikat és harmadikat 25%a, mindhármat pedig 5%-a olvasta.
a) Hányan olvasták mindhárom kiadványt?
b) A halmazábra az egyes kiadványokat elolvasott tanulók létszámát szemlélteti. Írja be a halmazábra mindegyik tartományába az oda tartozó tanulók számát!

c) Az iskola tanulóinak hány százaléka olvasta
legalább az egyik kiadványt?
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Az iskola 12. évfolyamára 126 tanuló jár, közöttük
kétszer annyi látogatta az iskolanap rendezvényeit,
mint aki nem látogatta. Az Iskolaélet cı́mű kiadványt a rendezvényeket látogatók harmada,
a nem látogatóknak pedig a fele olvasta. Egy
újságı́ró megkérdez két, találomra kiválasztott
diákot az évfolyamról, hogy olvasták-e az Iskolaéletet.
d+) Mekkora annak a valószı́nűsége, hogy a két
megkérdezett diák közül az egyik látogatta az
iskolanap rendezvényeit, a másik nem, viszont
mindketten olvasták az Iskolaéletet?18

M:
a) 31 tanuló olvasta mindhárom kiadványt.
18

Érettségi feladat (Közép; 2010 máj. 16. fa.; 2-6-2-7 pont)
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b)
c) 60% (372 fő)
d) 28·21
≈ 0, 075
(128
2 )
4.6.4. Feladat++

A Kovács családban 4 embernek kezdődik a keresztneve B betűvel. Négyen teniszeznek, és négyen
kerékpároznak rendszeresen.
A család tagjairól még a következőket tudjuk:
csak Bea és Barbara jár teniszezni is és kerékpározni
is; egyedül Balázs nem űzi egyik sportágat sem;
Zoli próbálja testvérét, Borit a teniszezőktől hozzájuk,
a kerékpározókhoz csábı́tani - sikertelenül. A
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fentiek alapján legalább hány tagja van a Kovács
családnak?19
M:
A Kovács család legalább hét tagú.
19

Érettségi feladat (Emelt; 2009 okt. 5. a fa.; 5 pont)
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