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Követelmények: A tanév folyamán két zh lesz, ezek tervezett időpontja: okt 17. és dec 5. A Pót-ZH, jav́ıtó-ZH
időpontja később fog kiderülni.

A zárthelyiken 7-7 feladat lesz, mindegyik 10 pontot ér. Ponthatárok: 50, 70, 90, 110. Minimum követelmény a
jegyszerzéshez 25 pont mindkét zárthelyin. Plusz pontok szerezhetők házi feladatokkal. Minden héten egy kijelölt
feladat beadható, melyre legfeljebb 2 pont jár. Minden órán valaki elmondhatja a táblánál az előző órai feladtot a
1 pontért. Jav́ıtó zárthelyin lehet rontani is.

Az első ZH várható időpontja: október 17. (csütörtök) az előadás időpontjában.

1. Egy futóversenyen 9-en indultak. Hányféle végeredménye lehet a versenynek, ha nincs holtverseny? Hányféleképpen
alakulhat az első három hely sorsa?

2. Hány átlója van egy konvex 100 szögnek?

3. Öt házaspár hányféleképpen tud egy kerek asztal köré leülni úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön?
Most azonosnak tekintünk két leülést, ha azok forgatással egymásba vihetők.

4. Hány anagrammája van a MATEMATIKA szónak?

5. * Hány anagrammája van a MISSISSIPPI szónak, amelyben
a) nem követi egymást közvetlenül négy S betű?
b) semelyik két S nincs egymás mellett?

6. Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk az ötöslottón?

7. Nyolc különböző gyöngyből nyakláncot főzünk. Hány különböző nyakláncot tudunk késźıteni?

8. Hányféleképpen tudjuk az n lécből álló keŕıtésünket kifesteni piros, sárga és kék sźınekkel? Mi a helyzet akkor
ha nem lehet két egymás melletti léc azonos sźınű?

9. Egy 4 személyes kártyajátékban az 52 lapos franciakártya összes lapját kiosztják 4 játékos között (mindenki
13 lapot kap). Az erős lapok ebben a játékban az összes pikk és az ászok. Akkor erős a kezünk, ha legalább
4 erős kártyalapunk van. Hányféleképpen lehet erős kezünk?

10. Hány olyan hétjegyű szám van melyben a számjegyek szigorúan monoton csökkennek?

11. Hányféleképpen tudunk 25 darab 10 Ft-ost szétosztani 5 gyerek között, ha a pénzérméket megkülönböztetjük?
És ha csak az számı́t, hogy ki mennyit pénzt kap?

12. Egy általános konvex húszszög átlói hány pontban metszik egymást?

13. A 8x8-as sakktábla bal alsó sarkából hányféleképpen tudunk felmenni a jobb felső sarokba feltéve, hogy mindig
csak jobbra vagy felefele léphetünk egy mezőt.

14. Egy jótündér elárulja nekünk, hogy a következő ötöslottó húzáson nem lesz két szomszédos kihúzott szám.
Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk?

15. Hányféleképpen ı́rhatjuk be az 1, 2, . . . , 8 számokat a relációs jelek közé a vonalakra?
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