
Petőfi pályázat (2015-2016) 

XI-XII évfolyam 

A feladatokat a Petőfi pályázatokra érvényes általános szabályai szerint kérem beadni. A feladatokat, 
ahol szükséges, világos magyarázatokkal lássuk el. Törekedjünk az áttekinthető és egyértelmű 
megoldásokra. Útbaigazításért keressétek Takács Sándor tanár urat! A beadási határidő: 2015.02.15. 

XI osztály 

1. feladat 

A={1, 2, 3, 4},  B={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.  

a) Hány f: BA  függvény létezik? 

b) Ezek közül hány olyan van, amely szigorúan monoton növő?  

c) Az a) pontban tekintett összes függvény között hány olyan van, amely értékkészletének 

pontosan három eleme van? 

2. feladat 

A mézeskalácsos mester ha ébren volt, állandóan mézeskalácsokat készített. Ha keveset 

aludt, akkor álmosan ment a munka. A túl sok alvástól pedig bágyadtnak érezte magát, 

ráadásul ilyenkor kevesebb ideje is maradt.  Rájött, hogy az óránként elkészülő kalácsok 

mennyisége az alvás és az ébrenlét időtartamának a szorzatával arányos. Hány órát 

aludjon naponta a mester, hogy a lehető legtöbb kalácsot tudja elkészíteni? 

3. feladat 

Az ABC hegyesszögű háromszög egy tetszőleges belső P pontján át párhuzamosokat 

húztunk az oldalakkal. Így három kisebb háromszögre és három négyszögre bontottuk az 

ABC háromszöget. 

a) Adjuk meg az ABC háromszög kerületét a kisebb háromszögek kerületének 

függvényében! 

b) A kisebb háromszögek területe t1, t2, t3, az ABC háromszög területe T. Igazoljuk, hogy 

Tttt  321
! 

4. feladat 

Egy templom építésekor az ábra szerinti félkör alakú 

ablakkeretbe három kör alakú díszítőelemet terveztek. 

A szimmetrikusan elhelyezkedő díszítő körablakok 

egymást és a keretet is érintik. Számítsuk ki a két 

kisebb kör alakú ablak sugarát!  
 

5. feladat 

Adott a valós számok halmazán értelmezett két függvény: f(x) = 
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a) Mely pontban metszi az f függvény a derékszögű koordináta-rendszer y tengelyét? 

b) Mely pontban metszi a g függvény a derékszögű koordináta-rendszer x tengelyét? 

c) Oldjuk meg az f(x) – 2  g(x) egyenlőtlenséget! 

 

 

 
60 cm 
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XII évfolyam 

1. feladat 

a) Oldjuk meg a sinx = cosx egyenletet! 

b) Tekintsük a 0; /2 intervallumon a sinx és a cosx függvények grafikonját! A két 

grafikon metszéspontjában mindkét grafikonhoz érintőt húztunk. Írjuk fel a két érintő 

egyenletét! 

c) A    


 
 intervallumon megrajzoltuk a sinx és a cosx függvények grafikonját. 

Határozzuk meg a két függvény grafikonja és az y-tengely által határolt görbe oldalú 

„háromszög” területét! 
 

2. feladat 

A derékszögű koordináta-rendszerben adott a k: (x – 3)
2
 + (y – 4)

2
 = 25 egyenletű kör. 

a) Határozzuk meg, mely pontokban metszi a kör a koordináta-rendszer tengelyeit! 

b) Mekkora szögben metszi a kör a tengelyeket? (Egyenes és kör szögén az egyenesnek és a 

közös pontban a körhöz húzott érintőnek a szögét értjük.) 

 
3. feladat 

Egy acélból készült szabályos ötszög alapú gúlát levélnehezéknek használunk. Mekkora a 

tömege, ha az alapéle a = 1,56 cm és az oldaléle  = 72°45’-os szöget zár be az alaplappal? 

(Az acél sűrűsége  = 7,2 g/cm
3
.) 

 
4. feladat 

Egy csúcsával lefelé fordított egyenlő oldalú kúpba egy r sugarú gömböt teszünk. Addig 

töltjük meg a kúpot vízzel, hogy a gömböt éppen ellepje. Mekkora lesz a víz magassága, ha a 

gömböt kivesszük? 

 
5. feladat 

a) A „70-ből 7-et” elnevezésű lottójátékban hány db szelvényt kell kitölteni ahhoz, hogy 

biztosan legyen egy telitalálatos (7 találatos) szelvényünk. 

b) Ha minden lehetséges módon kitöltjük a szelvényeket, akkor hány db 6 találatosunk 

lesz? 

c) Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy db szelvénnyel 5 találatosunk lesz? 
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XI-XII közös 

1. feladat 

Hány rácsponton megy át az 
12

40232
:

3





x

xx

xf   függvény görbéje, ha a 

függvény értelmezési tartománya Df = [–3; 30]? (A derékszögű koordináta-rendszer 

P(x; y) pontját akkor nevezzük rácspontnak, ha x és y egész szám.)  

2. feladat 

Oldjuk meg a következő egyenletrendszert, illetve egyenlőtlenséget a valós számok 

halmazán! 

a)  {
         

   √ (   )   
 

b)  xx sin2cos   

3. feladat 

Adjunk meg 13 darab pozitív egész számot úgy, hogy a mediánja 2, az átlaga 2000 

legyen! Létezik-e ilyen sokaság, ha azt is megköveteljük, hogy egyetlen módusza legyen, 

és annak értéke  

a) 1 

b) 2 

c) 1514 

d) 6000 legyen?   

e) Mennyi lehet maximum a módusz? 

 (16 pont) 

4. feladat 

Oldjuk meg a valós számok halmazán a 285545 22  xxxx  egyenletet! 

5. feladat 

Egy háromszög oldalai szomszédos egész számok. A legnagyobb szög kétszerese a 

legkisebbnek. Mekkorák az oldalai a háromszögnek? 


