8. POLYGON VERSENY TANÍTÁS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
HALLGATÓK SZÁMÁRA 2003. ÁPRILIS

1. Van-e olyan a, b egész szám, hogy
a2 + b2 = 2003
legyen?
2. A középiskolában használt Matematikai Feladatgyűjtemény I 240. példája ı́gy szól:
Van-e olyan n ∈ N szám, amelyre a
tört egyszerűsı́thető?

2n − 5
3n − 7

Ön megnézi ebben a könyvben az Útmutatások és eredmények cı́mű fejezetet, ahol
ennyit talál: 240. Nincsen. A Tanári kézikönyv Matematikai Feladatgyűjtemény I-ben
ennek a példának a megoldása nincsen benne.
A példát másnap ki akarja tűzni, milyen megoldást talál?
3. Münchausen tanár úr azt mondja, hogy otthon van egy olyan egész oldalakkal
rendelkező, 88 egység kerületű derékszögű háromszöge, amelynek az egyik érdekes tulajdonsága az, hogy bármelyik befogója körül körbe forgatva, a kapott két kúp térfogata
megegyezik.
Mennyit hiszünk el Münchausen tanár úr kijelentéséből?
4. A következő feladatot tűzzük ki: A 7 × 7-es táblázat néhány mezőjét fessük feketére
úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban pontosan három fekete mező legyen!
Xavér megoldása: ”Fessük be a táblázatot a következő módon:

A harmadik sorban és harmadik oszlopban kellene még három-három mezőt befesteni
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de úgy, hogy sem az első, sem pedig az utolsó három-három sorban és oszlopban ne fessünk
be további mezőket. Ez lehetetlen, tehát a feladatnak nincs megoldása.”
Mit szólunk Xavér megoldásához? Elfogadjuk, nem fogadjuk el? Miért?
5. Az egyenlőtlenségeket tanı́tjuk az osztályunkban. A tanulók tudják, hogy ha a, b
√
pozitı́v számok, akkor a + b ≥ 2 ab, és azt is tudják, bizonyı́tással, vagy bizonyı́tás nélkül,
hogy ha a1 , a2 , · · · , an pozitı́v számok, akkor
√
a1 + a 2 + · · · + a n
≥ n a1 a2 · · · an .
n
Mutassuk meg, hogy ha a1 , a2 , · · · , an pozitı́v számok, akkor
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a4
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a2
6. Az ábra azt mutatja, hogy hogyan tudunk kitölteni egy zárt négyzetet egymást
páronként nem metsző zárt szakaszokkal (természetesen csak néhány szakaszt tudtunk
ténylegesen megrajzolni):

Ha a konvex ABCD négyszög AB és CD oldala nem párhuzamos, akkor a következő
módon járunk el:

Igy az ABCD zárt konvex négyszöget páronként idegen, zárt szakaszokkal kitöltöttük.
Természetesen minden szakasz hossza egy pozitı́v szám, de nem feltétlenül ugyanaz a szám.
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Azt kérdezzük, hogy egy zárt háromszög kitölthető-e egymást páronként nem metsző
zárt szakaszokkal?
Xavér erre azt mondja: ”Az előbbi példában az egyik oldalt tartatom a 0-hoz. Ha
például AB tart a 0-hoz, akkor lesz egy ”0 hosszúságú” szakaszunk, ami nincs megengedve,
ı́gy a háromszöget a kı́vánt módon nem lehet lefedni.”
Megszólal Ubul: ”Úgy tényleg nem lehet, ahogy Xavér mondja, de másképpen lehet,
itt a rajz.”

Mit szólunk e két megoldáshoz? Elfogadjuk-e valamelyiket? Esetleg valamilyen kiegészı́téssel?
Le lehet-e fedni egymást nem metsző zárt szakaszokkal (0 hosszú továbbra sincs megengedve) egy zárt körlapot, vagy egy zárt félkörlapot?
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