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• Középszintű feladatsor 5)

Egy osztályban 25-en tanulnak angolul, 17-en tanulnak németül. E két nyelv
közül legalább az egyiket mindenki tanulja. Hányan tanulják mindkét nyelvet,
ha az osztály létszáma 30?

• Középszintű feladatsor 10)

Egy irodai számítógép-hálózat hat gépből áll. Mindegyik gép ezek közül három
másikkal van közvetlenül összekötve. Rajzoljon egy olyan gráfot, amely ezt a
hálózatot szemlélteti! 2

• Középszintű feladatsor 12)

Egy kalapban 3 piros, 4 kék és 5 zöld golyó van. Találomra kihúzunk a kalapból
egy golyót. Adja meg annak valószínűségét, hogy a kihúzott golyó nem piros!

• Középszintű feladatsor 16c)

Egy szökőkútban hat egymás mellett, egy vonalban elhelyezett kiömlő nyíláson
keresztül törhet a magasba a víz. Minden vízsugarat egy-egy színes lámpa
világít meg. Mindegyik vízsugár megvilágítása háromféle színű lehet: kék,
piros vagy sárga. Az egyik látványprogram úgy változtatja a vízsugarak megvilágítását,
hogy egy adott pillanatban három-három vízsugár színe azonos legyen, de mind
a hat ne legyen azonos színű (például kék-sárga-sárga-kék-sárga-kék).

Hányféle különböző látványt nyújthat ez a program, ha a vízsugaraknak csak
a színe változik?

• Középszintű feladatsor 18)

András és Péter
"
számkártyázik" egymással. A játék kezdetén mindkét fiúnál

hat-hat lap van: az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számkártya. Egy mérkőzés hat csata
megvívását jelenti, egy csata pedig abból áll, hogy András és Péter egyszerre
helyez el az asztalon egy-egy számkártyát. A csatát az nyeri, aki a nagyobb
értékű kártyát tette le. A nyertes elviszi mindkét kijátszott lapot. (Például
ha András a 4-est, Péter a 2-est teszi le, akkor András viszi el ezt a két
lapot.) Ha ugyanaz a szám szerepel a két kijátszott számkártyán, akkor a
csata döntetlenre végződik. Ekkor mindketten egy-egy kártyát visznek el. Az
elvitt kártyákat a játékosok maguk előtt helyezik el, ezeket a továbbiakban
már nem játsszák ki.
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a) Hány kártya van Péter előtt az első mérkőzés után, ha András az 1, 2, 3, 4,
5, 6, Péter pedig a 2, 4, 5, 3, 1, 6 sorrendben játszotta ki a lapjait? A második
mérkőzés során Péter az 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorrendben játszotta ki a lapjait, és
így összesen két lapot vitt el.
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b) Adjon meg egy lehetséges sorrendet, amelyben András kijátszhatta lapjait!
A harmadik mérkőzés hat csatája előtt András elhatározta, hogy az első csatában
a 2-es, a másodikban a 3-as számkártyát teszi majd le, Péter pedig úgy döntött,
hogy ő véletlenszerűen játssza ki a lapjait (alaposan megkeveri a hat kártyát,
és mindig a felül lévőt küldi csatába).

c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy az első két csatát Péter nyeri
meg! A negyedik mérkőzés előtt mindketten úgy döntöttek, hogy az egész
mérkőzés során véletlenszerűen játsszák majd ki a lapjaikat. Az első három
csata után Andrásnál a 3, 4, 6 számkártyák maradtak, Péternél pedig az 1, 5,
6 számkártyák.

d) Adja meg annak a valószínűségét, hogy András az utolsó három csatából
pontosan kettőt nyer meg!

• Emeltszintű feladatsor 1b)

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből összesen 720 olyan hatjegyű szám képezhető,
melynek számjegyei között nincsenek egyenlők. Ezek között hány 12-vel osztható
van?

• Emeltszintű feladatsor 6a)

Egy üzemben olyan digitális műszert gyártanak, amely kétféle adat mérésére
alkalmas: távolságot és szöget lehet vele meghatározni. A gyártósor meghibásodott,
de ezt hoszszabb ideig nem vették észre. Ezalatt sok mérőeszközt gyártottak,
ám ezeknek csak a 93%-a adja meg hibátlanul a szöget, a 95%-a méri hibátlanul
a távolságot, sőt a gyártott mérőeszközök 2%-a mindkét adatot hibásan határozza
meg.

Az egyik minőségellenőr 20 darab műszert vizsgál meg visszatevéses mintavétellel
a meghibásodási időszak alatt készült termékek közül. Mekkora annak a
valószínűsége, hogy legfeljebb 2 darab hibásat talál közöttük? ma (Egy műszert
hibásnak tekintünk, ha akár a szöget, akár a távolságot hibásan méri.)

• Emeltszintű feladatsor 7c)

András, Barbara, Cili, Dezső, Edit és Feri moziba mennek.

Hányféleképpen foglalhatnak helyet hat egymás melletti széken úgy, hogy a
három lány ne három egymás melletti széken üljön?

• Emeltszintű feladatsor 9b)

Szekrénye akasztós részébe Kovács úr vasárnap este 7 inget tesz be, a hét
minden napjára egyet-egyet. Az ingek között van 2 fehér, 2 világoskék és 3
sárga. Reggelente nagyon siet, ezért Kovács úr csak benyúl a szekrénybe, és
anélkül, hogy odanézne, véletlenszerűen kivesz egy inget.

Mennyi a valószínűsége annak, hogy a hét első három napján vagy három
különböző színű vagy három egyforma színű inget választ? (Ha valamelyik
nap viselt egy inget, azt utána már nem teszi vissza a szekrénybe.)
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