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1. Határozzátok meg az összes olyan ABC háromszög belső szögeit, amelyek a követ-
kező tulajdonsággal rendelkeznek: Léteznek az AB és AC oldalakon rendre olyan
K ésM belső pontok, amelyek azMB és KC egyenesek L metszéspontjával együtt
olyan AKLM ésKBCM húrnégyszögeket alkotnak, melyek köré írt körei egyforma
nagyságúak.

2. Találjátok meg az összes olyan (p, q, r) prímszámokból álló számhármast, amelyre
érvényes:

(p+ 1)(q + 2)(r + 3) = 4pqr.

3. Tegyük fel, hogy az x, y, z valós számokra érvényes az

x+ y + z = 12, x2 + y2 + z2 = 54

egyenletrendszer. Bizonyítsátok be, hogy ekkor érvényesek a következő állítások:
a) Az xy, yz, zx számok mindegyike legalább 9, de legfeljebb 25.
b) Az x, y, z számok valamelyike legfeljebb 3, és valamelyike legalább 5.

A feladatok megoldására 4,5 óra áll rendelkezésre. Minden feladatért legfeljebb 7 pont
szerezhető. A verseny folyamán tilos az elektronikus eszközök, valamint az írásos jegy-
zetek használata.
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4. Vegyük az ax2 + bx + c másodfokú polinomot, ahol a = 2, b = 2, c = 2 valós
együtthatók. Ádám és Boris a következő játékot játsza: Amikor Ádám van soron,
akkor kiválasztja a polinom egyik együtthatóját és azt a másik kettő összegével
helyettesíti. Amikor Boris van soron, akkor kiválaszt egy együtthatót és azt a másik
kettő szorzatával helyettesíti. A játékot Ádám kezdi és aztán felváltva vannak
soron. A játékot az nyeri, akinek a húzása után a polinomnak két különböző valós
gyöke van. A kezdeti a, b, c együtthatók függvényében állapítsátok meg, melyik
játékosnak van nyerő stratégiája.

5. Az ABC élesszögű háromszögben, amely nem egyenlő szárú, jelölje P a C csúcsból
AB oldalra húzott magasság talppontját; továbbá V a magasságpontot, O a köré írt
kör középpontját, D a CO félegyenes AB oldallal való metszéspontját, valamint E
a CD szakasz középpontját. Bizonyítsátok be, hogy az EP egyenes átmegy az OV
szakasz középpontján!

6. Jelölje R+ a pozitív valós számok halmazát. Határozzátok meg az összes olyan
f : R+ → R+ függvényt, hogy tetszőleges x, y ∈ R+ esetén fennáll az

f(x) · f(y) = f(y) · f
(
x · f(y)

)
+
1
xy

egyenlőség.

A feladatok megoldására 4,5 óra áll rendelkezésre. Minden feladatért legfeljebb 7 pont
szerezhető. A verseny folyamán tilos az elektronikus eszközök, valamint az írásos jegy-
zetek használata.


