MATEMATIKAI PRAKTIKUM
minta feladatsor

1. Két edényben különböz® h®mérséklet¶ víz van. Ha az els®b®l 240 g-ot összekeverünk a

másodikból vett 260 g-mal, a keverék h®mérséklete 52◦ C lesz. Ha viszont a keverékhez az
els® edényb®l 180 g, a másodikból 120 g vizet veszünk, a kapott keverék h®mérséklete 46◦ C
lesz. Határozza meg a két edényben lev® víz h®mérsékletét!
√
2. Oldja meg az x2 + 2x + 1 < x2 − 4x + 4 egyenl®tlenséget.

3. Ábrázolja és jellemezzep
(értelmezési tartomány,
értékkészlet és monotonitás tekintetében) az
p
f : [1, ∞[→ R, f (x) =

√
x+2 x−1+

√
x − 2 x − 1 függvényt.

4. Két gyalogos haladt együtt egy egyenes m¶út mentén. Hét órakor az egyik balra letért egy

szintén egyenes d¶l®útra, ami 35◦ -os szöget zár be a m¶úttal. A másik gyalogos fél kilencig
haladt tovább a m¶úton, ekkor jobbra letért egy szintén egyenes d¶l®útra, ami 47,5◦ -os szöget
zár be a m¶úttal. Milyen messze lesznek egymástól tíz órakor, ha a m¶úton 5, a d¶l®útakon
pedig 3,5 km/h sebességgel haladtak?

5. Egy forgáshenger alakú zárt edényben folyadék van, alapjának sugara 1, testmagassága 2. Ha

vízszintesen, egy alkotóján áll a henger, akkor az alap átmér®jének negyedéig ér a folyadék.
Meddig ér a folyadék, ha szintén vízszintesen, az alapján áll?

6. Egy szabályos háromszög egyik oldalegyenesének egyenlete x + 2y = 6, súlypontja S(5; −3).
Számítsa ki a háromszög kerületét.

7. Egy csiga mászik fel egy fán. Minden nappalon 1 métert halad felfelé, de minden éjszakán
az addig megtett teljes út felével visszacsúszik. Mikor ér 1,5 méter ill. 2 méter magasra?
(Ügyeljen a megoldás szabatos indoklására!)

8. Hányféleképpen olvasható ki a MATEMATIKA szó az ábrán látható alakzatból, ha a bal
fels® sarokból indulunk és jobbra vagy lefele léphetünk?
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A feladatok megoldása során zsebszámológép vagy függvénytáblázat használható.
Minden feladat teljes megoldása 10 pontot ér.
A megoldások végeredményeinek közlése önmagában nem értékelhet®:
ehhez az eredményhez vezet® logikai gondolatmenet leírása is követelmény.
A rendelkezésre álló id®: 90 perc.
Értékelés: 6069 pont  jó, legalább 70 pont  jeles.

