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1. Kérdés. Hogy mondanánk ma?
a, m«askebel, p«otv«egt«av, p«otkebel, p«otf§ggŽny
b, hatalomjel, mutat«o, karjegy, rangjel, tar«ej, c«“mzeti jel

2. Kérdés. Milyen testek vannak az arkhimédészi testhármasban?

3. Kérdés. Egy ember egy gazdától libákat és tyúkokat vásárolt, összesen 25
darabot. 10 poluska híján 61 altint fizetett. Egy libáért 2 altint és 6 poluskát,
egy tyúkért egy poluska híján 2 altint adott. Hány libát és hány tyúkot vásárolt?

4. Kérdés. Görög matematikus. Eredetileg kereskedő volt, aki utazásai során
megfordult Egyiptomban és Babilóniában. Az egyiptomi papokat ámulatba ejtette
azzal, hogy egy földbeszúrt bot segítségével megmérte a piramis magasságát. Őse-
lemnek a vizet tartotta. Elsőként fogalmazta meg eredményeit általánosan, majd
bizonyította is őket. Az első matematikus, akinek a nevéhez valamilyen eredmény
kötődik. Ki ő?

5. Kérdés.
E csodaszép emlék födi szent porait ???nak
S éveinek számát hirdeti a fölirat.
Életének hatodát a boldog gyermekkora kapta,
Tizenkettedét míg ifjú arca kivirult.
Majd hetedét tölté el, mennyegzo" je mikor lo" n:
S az ötödik tavaszon kis �a is született.
Hajh, de szegény éppen csak még félannyi ido" t élt,
Mint bús apa, kit. . . bánata sírba vive. . .
Négy évig hordván gyötrelmét a szereto" szív.
Élete hosszát ím: látod e bölcs sorokon.

Kié a fenti sírfelirat?

6. Kérdés. "A bŽt§-vet«eŊ a megszakadt hat«arozatlan mekkoras«agnak kŽzŽns«egeŊ tudom«annya."
/Dugonics András/ Mi is a "bŽt§-vet«es"?

7.Kérdés. Melyik színésznő vagy színész nem alakított filmkarrierje során matem-
atikust?

a, Gwyneth Paltrow
b, Anthony Hopkins
c, Russel Crowe
d, Matt Damon
e, Tom Hanks
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8. Kérdés. "Minden dereknak vagyonosnak kelletik lenni." Vagyis?

9. Kérdés. "Minden meg-szakadt fŽ-szerben a sz«els̋ok m§ve egyenl̋o a kŽz«eps̋ok m§v«evel." Mi
az a "fŽ-szer"?

10. Kérdés. Lefedhető-e egyrétűen egy négyzet konkáv négyszögekkel? (A né-
gyszögek természetesen nem lóghatnak le a négyzetről.) Indokoljunk!

11. Kérdés. "Ha k«et mekkoras«agnak sz«am-szereik iŊ Žszve-adatnak, megtal«altatik a m§vnek sz«am-
szere." Mit jelent a "sz«am-szer"?

12. Kérdés. Egy orosz kaszinóban a híressé vált szentpétervári játékon kívül a
következőt is játszották. Feldobtak egy pénzérmét, és ha fej lett a játékos nyert
valamennyi pénzt. Ha írás, akkor újra dobtak, de a lehetséges nyeremény feleződött.
Ezt folytatták addig, amíg fej nem lett a pénzdobás eredménye, minden dobás után
felezve a nyereményt. A játék akkor is véget ért, ha a megnyerhető összeg 1 poluska
alá csökkent, hiszen ennél kevesebbett nem lehetett kifizetni, ilyenkor a játékos nem
nyert semmit. A játék olcsóbbik változata 4 altinba került, a drágábbik 3 rubelbe
és 14 altinba. Az induló nyeremény 1 grivna és 2 altin illetve 5 rubel és 4 altin
volt. Melyik játékkal veszítjük el gyorsabban a pénzünket nagyob valószínűséggel?
(Nagyon sok pénzünk van.)

13. Kérdés. Vegyünk egy hegyesszögű ABC háromszöget, a szokásos jelölésekkel:
a, b, c jelöli az oldalakat, α, β, γ a szögeket, r a beírt, R a körülírt, ra, rb és rc
a megfelelő hozzáírt körök sugarai. Jelölje továbbá ma, mb és mc a magasságokat,
T a területet és s a félkerületet. Válasszuk ki a következő összefüggések közül az
egyetlen hibásat!
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14. Kérdés.
"Van nekem egy kedvencz sz«amom;
(Ne gondold azt, hogy t«an h«arom).
K«et ŽtŽd«et ha elveszem,
Az eg«esz csupa rom leszen."

15. Kérdés. Egy gazda felfogadott egy bérest egy évre, ígért neki 3 rubelt meg
8 libát. De ő csak 7 hónapig dolgozott, azután máshova szegődött. A számítás
szerint így megkapta a 8 libát és 15 grivnát. Mennyit ér egy liba?

16. Kérdés. Vitéz Berend Iván szögedi tanár feladata egy régi KöMaLból, amire
Erdős Pál megoldását közölték mintaképpen: Bizonyítsuk be, hogy ha az

x2 + px+ q = 0

egyenletnek egyik gyöke 0 és 1 közé esik (a másik pedig nem), akkor az
1

x+ 2
+

p

x+ 1
+
q

x
= 0

egyenletnek pontosan egy pozitív gyöke van!

17. Kérdés. Arkhimédészt elkapják a kannibálok, és próba elé állítják. 7 darab
tárgyat tesznek elé: egy dobókockát, egy konzervdoboz, egy búgócsigát, egy labdát,
egy varázslósüveget, egy piramis alakú kulcstartót és egy tetraéder alakú prizmát.
Elengedik, ha megfejti a rejtvényt. A törzsfőnök a következőket mondja neki saját
nyelvén:
V«alogatni der«ek lesz nem derek«ut csak gombolyagot. Kajla «altalag sz«oba sem jŽtt. Nem kell sok

«esz, el«eg egy t«al: 6 amiből egy kŽb, az hoz neked hal«alt, mert a 21 szemű, 6 derek«u szŽrny a lutri kŽb.
CzŽvek «eŊ cs«ucŊ kŽz§l ut«obbihoz ragaszkodj. PŽrgő s«ark«anyidom a cs«ucsoŊ cs«ucŊ, nem gyerek j«at«ek,
ahhoz ne ny«ulj. Harmadikk«ent v«alaszd azt, aminek tem«erdeke f«el gombolyag «eŊ cs«ucŊ somm«aj«aval
azonoŊ.

Arkhimédészt végül megették a kannibálok, pedig megfejtette a rébuszt. Mit
válaszolt szegény?

18. Kérdés. Diophantosz i. sz. 214-ben született (bizonyos források szerint). De
mikor halt meg?


