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II. 
 

13. Az f és g függvényeket a valós számok halmazán értelmezzük a következő képletek szerint: 

( ) 21)( 2 −+= xxf   1)( −−= xxg  

a) Ábrázolja derékszögű koordinátarendszerben az f függvényt! (Az ábrán szerepeljen a grafikonnak 
legalább a – 3,5 ≤ x ≤ 1 intervallumhoz tartozó része.) 

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! 

c) Oldja meg az ( ) 121 2 −−≤−+ xx  egyenlőtlenséget! 

14. 4 cm átmérőjű fagolyókat négyesével kis (téglatest alakú) dobozokba csomagolunk úgy, hogy azok ne 
lötyögjenek a dobozokban. A két szóba jövő elrendezést felülnézetből lerajzoltuk: 

 
A dobozokat átlátszó műanyag fóliával fedjük le, a doboz többi része karton papírból készül. A 
ragasztáshoz, hegesztéshez hozzászámoltuk a doboz méreteiből adódó anyagszükséglet 10%-át. 

a) Mennyi az anyagszükséglet egy-egy dobozfajtánál a két felhasznált anyagból külön-külön? 

b) A négyzet alapú dobozban a fagolyók közötti teret állagmegóvási célból tömítő anyaggal töltik ki. 
A doboz térfogatának hány százalékát teszi ki a tömítő anyag térfogata? 

15. Összeadtunk ötvenöt egymást követő pozitív páratlan számot, az összeg értéke 3905. 

a) Melyik volt az összegben az első, illetve az ötvenötödik páratlan szám? 

b) Melyik az összeadottak között a legkisebb olyan szám, amelynek a prímtényezős felbontásában két 
különböző prímszám szerepel, és a négyzete ötre végződik? 

 
A 16 – 18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat 
sorszámát egyértelműen jelölje meg! 
 
16. Egy osztály történelem dolgozatot írt. Öt tanuló dolgozata jeles, tíz tanulóé jó, három tanulóé 

elégséges, két tanuló elégtelen dolgozatot írt. 

a) Hányan írtak közepes dolgozatot, ha tudjuk, hogy az osztályátlag 3,410-nál nagyobb és 3,420-nál 
kisebb? 

b) Készítsen gyakorisági táblázatot, és ábrázolja oszlop-diagrammal az osztályzatok gyakoriságát! 

c) A párhuzamos osztályban 32 tanuló írta meg ugyanezt a dolgozatot, és ott 12 közepes dolgozat 
született. Melyik osztályban valószínűbb, hogy a dolgozatok közül egyet véletlenszerűen elővéve 
éppen közepes dolgozat kerül a kezünkbe? 

17. Egy négyzet oldalegyenesei a koordinátatengelyek és az x = 1, valamint az y = 1 egyenletű egyenesek. 

a) Ábrázolja derékszögű koordinátarendszerben a négyzetet és adja meg csúcsainak koordinátáit! 

b) Írja fel a négyzet köré írható kör egyenletét! 

c) Állapítsa meg, hogy a négyzet kerülete hány százaléka a kör kerületének? 

d) Az y = −4x + 2 egyenletű egyenes a négyzetet két részre bontja. Számítsa ki e részek területének 
arányát! 

18. Egy szellemi vetélkedő döntőjébe 20 versenyzőt hívnak be. A zsűri az első három helyezettet és két 
további különdíjast fog rangsorolni. A rangsorolt versenyzők oklevelet és jutalmat kapnak. 

a) Az öt rangsorolt versenyző mindegyike ugyanarra a színházi előadásra kap egy-egy jutalomjegyet. 
Hányféle kimenetele lehet ekkor a versenyen a jutalmazásnak? 
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b) A dobogósok három különböző értékű könyvutalványt, a különdíjasok egyike egy színházjegyet, 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 valószínűsége, hogy Kis Anna eléri a három dobogós hely egyikét, illetve 
hogy az öt rangsorolt személy egyike lesz? 
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