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Körzeti forduló 10. osztály 2018. január 5. 

Az 1-13. feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel 
jelöljétek! Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 

1. Az a és b olyan pozitív egész számok, hogy a-nak 3, b-nek 5 pozitív osztója 
van. Összesen hány pozitív osztója lehet a b -nek? 
(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 15 (E) 24 

2. Összesen hány olyan prímszámokból álló számhármas létezik, amelyek egy 
háromszög belső szögeinek fokban mért nagyságait jelenthetik? (Két szám-
hármast nem különböztetünk meg, ha azok csak sorrendjükben térnek el.) 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 

3. Máté az 1-ről indul. Egy lépésben az aktuális számot vagy 2-vel szorozhatja, 
vagy 1-gyel növelheti, de ez utóbbit csak akkor lépheti meg, ha a szám páros. 
Melyik számot érheti el pontosan 7 lépésben az alábbiak közül? 
(A) 27 (B) 48 (C) 50 (D) 54 (E) 72 

4. Az alábbiak közül mely n egész szám esetén lehet az 
2 4

3
n
n



 törtet egyszerű-

síteni? 
(A) 10 (B) 30 (C) 207 (D) 998 (E) 2017 

5. Milyen pozitív egész d számra lehet az összes egész számot piros és zöld 
színekkel úgy kiszínezni, hogy bármely két piros szám különbsége külön-
bözzön d-től, és bármely két zöld szám különbsége különbözzön 1-től? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

6. Egy négyzetet feldaraboltunk néhány téglalapra, majd egy lapra leírtuk min-
den keletkező téglalap két szomszédos oldalának centiméterben mért hosszát. 
A leírt számok között nincs két egyenlő. Összesen hány téglalapra darabol-
hattuk a négyzetet? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6 

7. Az 
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 egyenletrendszernek van olyan megoldása, amelyre… 

(A) 2y    (B) 2 0y    (C) 0 2y   (D) 2 6y   (E) 6 y  

8. Adott egy tetraéder, amely éleinek hossza 1; 1; 1; 2 ; 2  és 3 . Anna 
beszínezte ennek a tetraédernek az összes olyan lapját, amelyik lap derék-
szögű háromszög. Összesen hány lapot színezhetett be Anna? 
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

9. A térben elhelyeztük az A, B, C és D pontokat úgy, hogy 10AC   és 
8BD  . Legyen AB felezőpontja T, BC felezőpontja P, DC felezőpontja Q 

és AD felezőpontja R. Tudjuk még, hogy 9QT  . Az alábbiak közül hányat 
választhatunk ki az A, B, C, D, P, Q, R, T pontok közül úgy, hogy azok egy 
síkban legyenek? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

10. Az n szám reprezentálható, ha léteznek olyan a, b, c páronként relatív prím 

egészek, amelyekre 
   a b b c c a

n
abc

  
 . Az alábbi számok közül me-

lyik reprezentálható? 
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 

11. Egy tanteremben egy tanár és néhány azonos életkorú diák tartózkodik. Tud-
juk, hogy a tanár 24 évvel idősebb egy diáknál, és a tanár életkora 20 évvel 
több a tanteremben tartózkodók átlagéletkoránál. Összesen hány diák lehet 
ebben a tanteremben? 
(A) 5 (B) 10 (C) 16 (D) 20 (E) 28 

12. Nyolc valós szám összege 
4
3

, és közülük bármely hétnek az összege pozitív. 

Mi a legkisebb egész érték, amit nyolc ilyen szám közül valamelyik felvehet? 
(A) –9 (B) –7 (C) –5 (D) –3 (E) –1 

13. Az ABC háromszögben AL szögfelező, ahol L BC . Az AL-re L-ben állított 
merőleges AB egyenesét M-ben, míg AC egyenesét K-ban metszi. Hány cen-
timéter hosszú lehet AK, ha 4AB   cm és 6AC   cm? 
(A) 4,5 (B) 4,8 (C) 5 (D) 5,2 (E) 5,4 

A következő feladatot a válaszlap kijelölt helyén oldjátok meg! 

14. Adjátok meg a 2 3 5 13 48    kifejezés értékét a b  alakban, 
ahol a és b egész számok! 
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