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2009, I. forduló

1. A  különleges  teát  kedvelőknek  azt  mondják,  hogy  jó  teát  csak  többfajta  tea 
összekeveréséből lehet készíteni.  Mennyi kínai teát tettünk a keverékbe, ha 6 dkg ceyloni, 
7dkg indiai és 5 dkg grúz teát keverünk össze, és a keverékből 10 dkg ára 530 Ft lett.  A 
teaárak 10 dkg-onként : ceyloni 600 Ft, indiai 660 Ft, grúz 500 Ft, kínai 450 Ft.

 Megoldás:

1dkg ceyloni tea 60Ft, 1dkg indiai tea 65Ft, grúz tea50 Ft, kínai 45 Ft. 2p
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118=8x 3p

  x=14,75(dkg) 2p

A keverékbe 14,75 dkg kínai teát tettünk. 1p

2. Egy osztály a tanév folyamán három kirándulást szervezett. Az elsőn az osztály tanulóinak 
70%-a, a másodikon 80%-a, a harmadikon 90%-a vett részt. Így 12 tanuló háromszor, a többi 
pedig kétszer kirándult. Hányan voltak az osztályban?

I. megoldás:
Jelöljük x-szel az osztály létszámát, jelöljük továbbá azon gyerekek számát, akik mind a 
három kiránduláson részt vettek d-vel, azokét, akik az I. és II. kiránduláson vettek részt a-val 
azokét, akik az I. és III. kiránduláson vettek részt b-vel, és azokét, akik a 2. és 3. kiránduláson 
vettek részt c-vel!

2p
Írjuk fel az összes olyan összefüggést, amelyek a szövegből felírhatóak!
a+b+d = 0,7x;                       a+c+d = 0,8x;                        b+c+d = 0,9x;                        
a+b+c+d = x;                     d = 12. 3p
Mivel a+b+d = 0,7x, így c = 0,3x;
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mivel a+c+d = 0,8x, így b = 0,2x;
mivel b+c+d = 0,9x, így a = 0,1x. 3p
Tehát x-a-b-c = d = x -0,3x –0,2x - 0,1x = x -0,6x = 0,4x = 12, így x=12:0,4 = 30-an járnak 
ebbe az osztályba. 2p

II. megoldás
Ha összeadjuk azoknak a számát, akik részt vettek az első, akik részt vettek a második, és 
akik részt vettek a harmadik kiránduláson, akkor azokat a diákokat, akik csak egy kirándu-
láson voltak jelen (ilyen most nincs) egyszer számoljuk, azokat akik a kettőn voltak kétszer 
vesszük és azokat, akik mindegyiken jelen voltak háromszor is figyelembe vesszük. 

4p

Ha most összeadjuk a három százalékértéket (70%+80%+90%), akkor 240%-ot kapunk. 2p

Ebben minden diákot kétszer számoltunk (200%), és azokat, akik mindhárom kiránduláson 
jelen voltak ehhez képest még egyszer figyelembe vettük. Tehát a 40% felel meg a 12 
embernek. Így a 100%, azaz az osztály létszáma 30. 4p

3. Száz pozitív egész szám szorzata 100. Mennyi ezen számok összegének lehető legkisebb 
értéke?
Megoldás:
A 100 felírható két darab 2-es, két darab 5-ös és 96 darab 1-es szorzataként. 2p
A 2, 2, 5, 5 számok összege 14. Ha a 100-nak bármely 10-nél nagyobb osztója szerepelne, 
akkor az előbbi 4 szám helyett az egyik legalább 20 lenne, azaz a számok összege több lenne, 
mint az előbbi esetben. 2p
Ha nincs a számok között 10-nél nagyobb, akkor az előbbi 4 szám helyett szerepelhetne 10, 
10, 1, 1 vagy 10, 5, 2, 1 vagy 5, 5, 4, 1, de ezekben az esetekben a számok összege rendre 22, 
18, illetve15 lenne. 3p
Tehát a 4 legnagyobb szám összege, az első esetben lenne a legkisebb, 14, a többi 96 szám 
összege meg mindenképpen 96, tehát a száz szám összegének lehető legkisebb értéke 110.

3p

4.  Két  falut  buszjárat  köt  össze.  A busz az  egyik  faluból  elindulva  4 km megtétele  után 
megáll,  majd  addigi  haladási  irányára  merőlegesen  megy  tovább,  és  megérkezik  a  másik 
faluba.  Gyalog a falvak között  a legrövidebb utat választva 3 km-rel rövidebb az út,  mint 
busszal. Hány km-re van a két falu egymástól gyalog?

2



Megoldás: A busz és a gyalogos útja egy derékszögű háromszög oldalait adják. 2p

 

x                     x+1

                                                        

                                                           4 1p

Pitagorasz- tételét felírva      42+x2=(x+1)2 2p
                                            16+ x2=x2+2x+1 2p
                                                   15=2x
                                                     x=7,5 2p
A két falu egymástól 8,5 km-re van gyalog. 1p

5. Három 45-nél nagyobb egész szám közül bármelyik kettőnek a legnagyobb közös osztója 
45, a három szám legkisebb közös többszöröse 13 860. Mennyi a három szám összege?

Megoldás:
Jelöljük a három számot x, y, z- vel. Mindegyik osztható 45-tel, ezért x=45a, y=45b, z=45c.

3p
Az a, b, és c számokra igaz, hogy (a,b)=1, (a,c)=1, (b,c)=1. 1p
A kezdeti feltétel miatt a, b, c >1. A három szám legkisebb közös többszöröse: 13 860=45abc 
⇒ 308=abc ⇒ 11722 ⋅⋅ =abc. 3p
Ebből az összefüggésből következik, hogy a=4, b=7, c=11. Tehát x=180, y=315, z=495 és így 
x+y+z=990. 3p

A pontok értelemszerűen tovább bonthatók.
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