Kvízverseny
SimpleX Tehetségnap, 2015
GEOMETRIA
1. A mellékelt ábrán ABCD négyzet, F ∈ AD, E ∈ DC és [EC] ≡ [AF ]. Mekkora az α szög mértéke?
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3. A mellékelt ábrán ABCD négyzet, F ∈ AC és [BF ] ≡ [AC]. Mekkora a CF
B szög mértéke?
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4. Az ABC egyenlő oldalú háromszög BC és CA oldalain felvesszük a D illetve E pontokat úgy, hogy
̂
[BD] ≡ [CE]. Mekkora az AF
E szög mértéke, ha {F } = AD ∩ BE?
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IGAZ-HAMIS
1. A törpök tanácsának 77 tagja van. Közülük mindenkinek vagy van felesége vagy nincs. Eddig azt sikerült
róluk kideríteni, hogy:
• Van közöttük legalább egy, akinek van felesége.
• Bármelyik kettő közül legalább az egyiknek nincs felesége.
A törptanács hány tagjának nincs felesége?
2. Egy szigeten igazmondók és hazugok élnek. (Az igazmondók mindig igazat mondanak, a hazugok mindig
hazudnak.) A szigeten mindenki vagy fiú vagy lány. Egyszer két szigetlakó a következőket állította kettejükre
vonatkozóan:
- Hazugok vagyunk - mondta X.
- Fiúk vagyunk - mondta Y.
Állapítsátok meg mindkettőjükről, hogy igazmondók vagy hazugok és hogy milyen neműek!
3. Egymás mellett ül egy hármas padban Andris, Balázs és Csabi. Andris mindig igazat mond, Balázs
mindig hazudik, Csabi néha igazat mond, néha pedig hazudik. Ki szeretnénk deríteni az ülési sorrendet, ezért
a következő kérdéseket tettük fel nekik:
- Ki ül melletted? - kérdeztük a bal oldali gyereket.
- Andris - válaszolta.

- Te ki vagy? - kérdeztük a középsőt.
- Csabi vagyok - válaszolta.
- Ki ül melletted? - kérdeztük a jobb oldali gyereket.
- Balázs - válaszolta.
Mi az ülési sorrend balról jobbra?
4. Egy szigeten igazmondók és hazugok élnek. (Az igazmondók mindig igazat mondanak, a hazugok mindig
hazudnak.) Az alábbi állítások közül válasszátok ki azokat, amelyek ezen a szigeten elhangozhatnak:
A. Igazmondó vagyok.
B. Mind igazmondók vagyunk.
C. Hazug vagyok.
D. Közülünk néhányan hazudnak.
E. Mind hazugok vagyunk.

5. Egy könyvespolcon 50 matematika és fizika témájú könyv sorakozik. Semelyik két fizika könyv sem áll
egymás mellett, de minden matematika könyv egyik szomszédja matematika könyv. Az alábbi állítások közül
melyikek lehetnek hamisak?
A. A matematika könyvek száma legalább 32.
B. A fizika könyvek száma legfeljebb 17.
C. Van 3 szomszédos matematika könyv.
D. Ha 17 fizika könyv van, akkor a sor valamelyik szélén fizika könyv áll.
E. 9 szomszédos könyv közül legalább 6 matematikáról szól.

GYUFAREJTVÉNYEK
1. Helyezz át egy gyufát úgy, hogy az egyenlőség igaz legyen!

2. Helyezz át egy gyufát úgy, hogy az egyenlőség igaz legyen!

3. Helyezz át 3 gyufaszálat úgy, hogy egyetlen háromszög se maradjon az ábrán!

4. Helyezz át két gyufaszálat úgy, hogy 2000-et kapj!

5. Vegyünk el 4 gyufaszálat úgy, hogy a lehető legkevesebb négyzet maradjon az ábrán!

SZÁMLÁLÁSOK
1. Hány szakasz van az ábrán?
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2. Hány háromszög van az ábrán?

3. Mennyi idő alatt lehet eljutni leghamarabb a menedékházig? A számok az egyes szakaszok megtételéhez
szükséges, percekben mért idejét jelölik.

4. Hány négyzet van az ábrán?

5. Rajzolj 100 különböző egyenest, amelyek összesen 4949 metszéspontot határoznak meg! Egy M pontot
metszéspontnak nevezünk, ha a lerajzolt egyenesek közül legalább 2 tartalmazza M-et.

BECSLÉSEK
1. Hány cm magas a Márton Áron Gimnázium dísztermében levő fából készült kereszt?

2. Hány darab ceruza elem (AA jelű, a nagyobb fajta) tömege egy kilogramm?

3. Hány szilvásgombóc fér el egyrétűen egy 32 cm átmérőjű lábas alján?

4. Hány szem cukorka van a zacskóban?

5. A SimpleX matematikai tehetségnapra készült A5-ös kiadvány egy oldala látható a mellékelt ábrán. Az
ábra hányad része fekete?

MEGLEPETÉSEK
1. A mellékelt ábrán látható ferde sáv befestéséhez hányszor több festékre van szükség, mint a felső sáv
befestéséhez?

2. Van 13 fehér és 13 fekete négyzetünk. Elrendezhetők-e ezek úgy, hogy a feketékből alkotott alakzatot a
fehérek teljesen körülfogják? A mellékelt ábrán látható egy ilyen elrendezés 16 fehér és 16 fekete négyzettel.

3. 4 darab csillag alakú karton segítségével (azokat esetleg felvágva apróbb darabokra) lefedhető-e a jobboldali ábra?

4. Melyik szám áll a 100. sor és 100. oszlop találkozásánál?

5. NYERTETEK 25 PONTOT!

