
XIV. Fekete Mihály matematikaverseny 
 

Első levelező forduló 
 

9. évfolyam 
 
 

1. Mindenki számára ismert, hogy Pinokkió orra megnő, ha hazudik. Minél hosszabb ideig és 
minél gyorsabban hazudik Pinokkió, annál hosszabbra nő az orra. Egy napon Pinokkió Pikó 
olyan sokáig hazudott, hogy az orra 54 mm -t nőtt, ikertestvére, Pinokkió Nikó viszont annyi 
ideig hazudott, hogy az orra 6 mm -t nőtt. Pikó 4 perccel tovább hazudott, mint Nikó. Ha Pikó 
annyi ideig hazudott volna, mint Nikó, Nikó pedig annyi ideig hazudott volna, mint Pikó, 
akkor az orraik egyforma hosszúra nőttek volna. Mennyi ideig kellett volna külön-külön 
hazudni a két Pinokkiónak ahhoz, hogy egyforma hosszúságúra nőjjön meg az orruk, és 
abban az esetben milyen hosszú lett volna az orruk egyenként? 
 
2. Hányféleképpen helyezhető el három ugyanolyan színű bástya a 6 2016 -os sakktáblán 
úgy, hogy ne üssék egymást (tudjuk, hogy bármely két bástya nem lehet ugyanabban a sorban 
és ugyanabban az oszlopban)? 
 

3. Adott az ABC  háromszög és abban az AD  és BE  súlyvonalak. Legyen 
30BAD ABE     . Bizonyítsd be, hogy az ABC  háromszög egyenlő oldalú! 

 
4. Igazold, hogy a 2 3 4 5 2012 2013 2014 2015 20162 2 2 2 2 2 2 2 2 2           összeg osztható 30-
cal! 
 
 
Sikeres munkát kívánunk! 
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