
Gyakorló feladatok – Emelt szint 

2. 

 

1. Egy körbe négyzetet írtunk. A kör négyzet által le nem fedett részének területe  

50𝜋 − 100 cm2. Mekkora a négyzet oldala? 

 

2. Az A halmaz elemei a 9𝑥 > 𝑥2 + 14 egyenlőtlenség egész megoldásai. 

a) Hányféle különböző sorrendben írhatók fel az A halmaz elemei? 

b) Az A halmaz elemeit felírtuk az összes különböző sorrendben, így készítettünk 

számokat. Mekkora a valószínűsége annak, hogy az így kapott szám 6-tal 

osztható lesz? 

 

3. Mely valós (𝑥; 𝑦) számpárokra teljesül az (𝑥 + 𝑦 − 7)2 + |𝑥2 + 3𝑦 − 19| = 0 

összefüggés? 

 

4. Egy szabályos hatszög középpontja a koordinátarendszer origója, két szomszédos 

csúcsa pedig az 𝐴(4; 0) és 𝐵(2; 2√3) pont. 

a) Írja fel a hatszög azon szimmetriatengelyének egyenletet, amely elmetszi az AB 

oldalt! 

b) A hatszögbe írható körnek hány olyan belső pontja van, amelynek mindegyik 

koordinátája pozitív prímszám? 

c) A szabályos hatszög hat középponti háromszögét hat különböző színnel 

festjük ki. Hányféle mintázat készíthető? 

 

5. Egy társaságban kétszer annyi férfi van, mint nő. Találkozáskor a társaság tagjai 

kézfogással köszöntötték egymást. Ha férfi csak férfival, és nő csak nővel fogott volna 

kezet, akkor 128-cal kevesebb kézfogásra került volna sor. Hányan vannak a 

társaságban? 

 

6. Az f függvényt a [−3; 6[ intervallumon értelmeztük az alábbi módon: 

 

𝑓(𝑥) = {

𝑥 + 3, ha − 3 ≤ 𝑥 < 0

𝑥2 − 4𝑥 + 3, ha 0 ≤ 𝑥 < 3
log2(𝑥 − 2) , ha 3 ≤ 𝑥 < 6

 

 

a) Ábrázolja a függvényt! 

b) Adja meg a függvény zérushelyeit! 

c) A [−1; 1] intervallumra eső grafikondarab és az x tengely közötti rész mekkora 

területű? 

 

7. Két kocka felszínének az összege 318, térfogatának összege 351. A két kocka élének 

szorzata 14. 

a) Mekkorák ezek az élek? 

b) Tekintsük azt a mértani sorozatot, amelynek első eleme a nagyobbik kocka éle, 

hányadosa pedig a kisebbik kocka éle. A sorozat első hány elemét kell 

összeadnunk legalább, hogy az összeg 3000000-nál nagyobb legyen? 


