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IX. osztály

L: 3306. Határozzuk meg az n nem nulla természetes számokat, amelyekre
[(a+ b)n − (an + bn)]2 = n2a2b2(a+ b)2(a2 + ab+ b2)n−3, bármely a, b ∈ R esetén.

***

L: 3307. Tekintsük az A1A2A3A4A5A6 konvex hatszöget a síkban, amelyre igaz, hogy
A1A2 = A3A4 = A5A6 és A2A3 = A4A5 = A6A1. Bizonyítsuk be, hogy ha a hatszög csúcsai egy
körre illeszkednek, akkor az A1A2A3 és A4A5A6 háromszögek súlypontjait összekötő szakaszt e
kör középpontja felezi.

Kovács Lajos tanár, Székelyudvarhely
Kovács Bálint egyetemi hallgató, Budapest

L: 3308. Az ABCD trapéz AB nagyalapján fekvő szögeinek összege 60◦. Legyenek E, F

az alapok, K, L az átlók felezőpontjai, és a szárak aránya
AD

BC
= k ∈ (0, 1]. Számítsuk ki az

EF

KL
arányt k függvényében.

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

L: 3309
a
. Tekintsük az a1, a2, . . . , an egész számokból álló sorozatot, amelynek végtelen

sok pozitív és negatív eleme van, és minden n-re teljesül, hogy az ai, i = 1, n számok n-nel való
osztási maradéka páronként különböző. Hányszor szerepel a sorozatban a 2021?

***

X. osztály

L: 3310. Határozzuk meg a 33x+4 + 3
4

3x2 = 36 egyenlet összes megoldását.

Kovács Béla tanár, Szatmárnémeti

L: 3311. Legyenek a ∈
(

0,
π

2

)
és x, y pozitív valós számok úgy, hogy x2 + y2 = 1. Ha

x+ y tg a 6= 0 és xctg a+ y 6= 0, akkor igazoljuk, hogy
1

(x+ ytg a)2
+

1

(xctg a+ y)2
≥ 1.

Tóth Csongor tanár, Szováta

L: 3312. Tekintsük az A1A2A3A4A5A6 konvex hatszöget a síkban, amelyre igaz, hogy
A1A2 = A3A4 = A5A6 és A2A3 = A4A5 = A6A1. Bizonyítsuk be, hogy ha a hatszög csú-
csai egy körre illeszkednek, akkor az A1A2A3, A2A3A4, A3A4A5, A4A5A6, A5A6A1 és A6A1A2

háromszögek súlypontjai egy szabályos sokszöget határoznak meg.

Kovács Lajos tanár, Székelyudvarhely
Kovács Bálint egyetemi hallgató, Budapest

§A IX. osztályos tanulók a VII-IX. osztályok, a X. osztályos tanulók a VIII-X. osztályok, a XI-XII. osztályos
tanulók a IX-XII. osztályok számára kitűzött feladatokra küldhetnek megoldásokat, 2021. június 25-ig a
matlapmegoldasok@yahoo.com címre. A

a
-gel jelzett feladatokra minden líceumi tanuló küldhet megoldá-

sokat, osztályától függetlenül. Kérjük az összesítőlapon a tanár nevét feltüntetni!
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L: 3313
a
. Ha adott öt olyan szakasz, amelyek közül bármelyik háromból háromszög

szerkeszthető, akkor igazoljuk, hogy ezen háromszögek közül legalább egy hegyesszögű.
***

XI. osztály

L: 3314. Legyenek A,B ∈M2(C) úgy, hogy AB = O2. Mutassuk ki, hogy
det(A+B)n = det(An +Bn), bármely n ∈ N∗ esetén.

***

L: 3315. Adott az x3− 3x+a = 0 harmadfokú algebrai egyenlet, ahol a valós paraméter.
Jelölje x1, x2 és x3 az adott egyenlet gyökeit. Igazoljuk, hogy ha a ∈ (−2, 2), akkor az egyen-
letnek három különböző valós megoldása van. Ebben az esetben számítsuk ki annak a három-
szögnek a területét, amelyet az A(x21, x1), B(x22, x2) és C(x23, x3) pontok határoznak meg.

Mészár Julianna tanár, Nagyszalonta

L: 3316. Legyen f : [a, b] → R egy Rolle-tulajdonságú függvény, ahol a > 0 úgy, hogy

f(a) = f

(
a+ b

2

)
. Igazoljuk, hogy létezik c ∈ (a, b), amelyre f ′(c) = 2 · f(c)− f(a)

b− a+ 2c
.

Pálhegyi-Farkas László tanár, Nagyvárad

L: 3317
a
. Határozzuk meg, hogy hányféleképpen lehet a dobások összege 11, ha öt külön-

böző színű kockával dobunk.
***

XII. osztály

L: 3318. Tekintsük a C∗ halmaz H1 és H2 zárt részhalmazait a szorzásra nézve, amelyek
elemeinek száma m, illetve n. Ha (m,n) = 1, akkor mutassuk ki, hogy H1 ∩H2 = {1}.

***

L: 3319. Legyen az f : [0, 1] → R folytonos függvény úgy, hogy
1∫

0

f(x)dx = ln(
√

2 + 1).

Bizonyítsuk be, hogy létezik c ∈ (0, 1), amelyre
√
c2 + 1 · f(c) = 1.

Bencze Mihály tanár, Brassó

L: 3320. Számítsuk ki:

π
2∫

0

x

1 + sin x+ cosx
dx.

***

L: 3321
a
. Egy bizottság az elmúlt év folyamán 12 online ülést tartott. Mindegyik ülésen

10 tag vett részt és a bizottság bármely két tagja legfeljebb egyszer volt együtt jelen. Legalább
hány tagból áll a bizottság?

***
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