
Maróthi György Emlékverseny, 2021. október 29. – november 30.
– Versenykiírás –

Alapvető tudnivalók

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Debreceni Egyetem Matematikai Intézete és a
Matematikus Tudományos Diákkör versenyt hirdet azon hallgatók számára, akik a 2021/2022-es
tanév őszi szemeszterében a Debreceni Egyetem első- vagy másodéves B.Sc., illetve osztatlan
tanárképzésében vesznek részt. A verseny egyéni, külön nevezést nem igényel és a középiskolás
anyagra támaszkodik; a feladatsor kidolgozására a fejlécben megjelölt időszak áll rendelkezésre.
A feladatsort 2021. október 29-én délben tesszük hozzáférhetővé az Intézet honlapján:

https://math.unideb.hu/

Elérés: Hallgatóknak » Tehetséggondozás » Maróthi György Emlékverseny

Szervezők
dr. Boros Zoltán (Matematikai Intézet TDK felelőse, Analízis Tanszék)
dr. Bessenyei Mihály (Verseny titkára, Analízis Tanszék)
dr. Gát György (Analízis Tanszék)
dr. Nagy Ábris (Geometria Tanszék)
dr. Remete László (Algebra és Számelmélet Tanszék)

A verseny támogatója

A verseny támogatója a Morgan Stanley Magyarország Kft. Fölajánlásuk alapján a verseny
első három helyezettje egyszeri ösztöndíjkiegészítést kap. Támogatásukat köszönjük!

Formai elvárások

Az új feladatokat új lapra kezdje kidolgozni. Kérjük, minden lapon tüntesse föl nevét, szak-
ját, évfolyamát, neptun kódját és az aktuális feladat sorszámát. Törekedjen az áttekinthető, jól
olvasható írásra, világos fogalmazásra. A kézzel kidolgozott munkát jól olvasható pdf állomány
formájában küldje el Boros Zoltán és Bessenyei Mihály drótposta címére:

zboros@science.unideb.hu és besse@science.unideb.hu.

Beadási határidő: 2021. november 30. (kedd), 12.00.

Etikai elvárások

A feladatok megoldásához bármilyen irodalom fölhasználható a forrás pontos föltüntetése mel-
lett. A verseny egyéni munkát föltételez. Amennyiben a másokkal való együttműködés illetve
közös munka ténye megállapítást nyer, az érintettet vagy érintetteket kizárjuk a versenyből.

Az eredményekről értesítést küldünk.



Maróthi György Emlékverseny, 2021. október 29. – november 30.
– Feladatsor –

1. feladat. Van-e olyan, természetes számokból álló végtelen sorozat, amelynek nem minden ele-
me egyenlő, s amelynek minden eleme (a másodiktól kezdve) a két szomszédos elem harmonikus
közepe? (Az a és b harmonikus közepe 2ab

a+b
.)

(Javasolta: Gát György)

2. feladat. Az a, b, c valós számok olyanok, hogy ha x ∈ [−1, 1], akkor |ax2 + bx+ c| ≤ 1.
Mutassuk meg, hogy x ∈ [−1, 1] mellett az∣∣cx2 + bx+ a

∣∣ ≤ 2

egyenlőtlenség is teljesül. Igazolja azt is, hogy ez utóbbi egyenlőtlenségben 2-nél kisebb számot
írva nem marad igaz a feladat állítása. Azaz nem „javítható” a feladat.

(Javasolta: Gát György)

3. feladat. Egy háromszög belső szögeit jelölje α, β, γ, beírt körének sugarát pedig r. Fejezze ki a
háromszög γ szöggel szemközti oldalhosszát α, β, γ és r segítségével!

(Javasolta: Nagy Ábris)

4. feladat. Legyen A = (1, 2, 0), B = (2,−3, 0), C = (3, 4, 0), és D = (dx, dy, 0) négy pont az
R3 koordinátatérben. Jelölje A′, B′, C ′, D′ rendre az A, B, C, D pontok z-tengellyel párhuzamos
vetületeit a z = x2 + y2 egyenletű forgásparaboloidra. Jelölje továbbá D′′ a D ponton áthaladó
z-tengellyel párhuzamos egyenes metszéspontját az A′, B′, C ′ pontokra illeszkedő síkkal. Mutassa
meg, hogy D pontosan akkor esik az ABC háromszög körülírt körének belsejébe, ha D′ harmadik
koordinátája kisebb, mint a D′′ pont harmadik koordinátája.

(Javasolta: Nagy Ábris)

5. feladat. Keressük meg azokat a a, b pozitív egészeket, amelyekre
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teljesül. Majd határozzuk meg az x6 − 232x3 − 2744 = 0 egyenlet összes valós megoldását.

(Javasolta: Remete László)

6. feladat. Legyen n = 77
7
. JelöljeA az n számjegyeinek összegét,B azA számjegyeinek összegét,

C pedig a B számjegyeinek összegét. Mennyi C értéke?

(Javasolta: Remete László)

Minden feladat 5 pontot ér; a sorrend nem feltétlenül tükrözi a feladatok nehézségét.


