
3. Megrajzoltuk egy konvex nyolcszög összes átlójának egyenesét, majd ezen egyenesek
összes metszéspontját. Legfeljebb hány metszéspont eshet a nyolcszögön kívülre?

Megoldás. Először megjegyezzük, hogy lehet olyan nyolcszöget rajzolni, amelynek átló-
egyenesei között nincsenek párhuzamosak, és sem a sokszög belsejében, sem a sokszögön
kívül nem megy át három átlóegyenes egy ponton.

Például ha a nyolcszög csúcsait egy kör kerületén vesszük fel egymás után, valamilyen kö-
rüljárás szerinti sorrendben, akkor a konvexitás teljesül. Az első három pontot tetszőlegesen
felvehetjük. Ezután a soron következő pont választásakor mindig csak véges sok lehetőséget
zár ki, hogy nem keletkezhet a korábbi átlókkal párhuzamos szakasz, és olyan sem, ami két
korábbi átló metszéspontján megy át. 1 pont

A továbbiakban tehát feltételezhetjük, hogy a nyolcszög csúcsain kívül nincs olyan pont,
amelyen legalább három átló egyenese átmegy, és az átlók között nincsenek párhuzamosak.

Megszámoljuk, hogy összesen hány metszéspont lehetséges, majd ebből le fogjuk vonni
a belső metszéspontok számát és a nyolcszög kerületére eső metszéspontok számát.

A nyolcszögnek
8 · 5

2
= 20 átlója van, ezekből

20 · 19
2

= 190 pár alkotható. 1 pont

A nyolcszög minden csúcsában öt átló találkozik, vagyis
5 · 4

2
= 10 átló pár metszi egymást

egy adott csúcsban. Ez összesen 8 · 10 = 80 pár. 1 pont

A belső metszéspontok megszámolásához a következő (ismert) gondolat használható. Ha két
átló belső pontban metszi egymást, akkor az átlók végpontjai biztosan különböznek. Te-
hát egy belső metszésponthoz hozzárendelhető négy csúcs. Fordítva, ha kiválasztunk négy
tetszőleges csúcsot, akkor ezek egy konvex négyszöget adnak meg, amelynek átlói egyben
a nyolcszög átlói is, és belül metszik egymást. Tehát a belső metszéspontok és a nyolcszög
csúcsai közül kiválasztható négyesek között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés adható

meg. Így a belső metszéspontok száma
(

8
4

)
=

8 · 7 · 6 · 5
4!

= 70. 2 pont

A 190 lehetséges pár közül 80 a sokszög kerületén metszi egymást, 70 a sokszög belsejében,
tehát legfeljebb 190 − 80 − 70 = 40 metszéspont eshet kívülre, és a bevezető megjegyzés
alapján ez el is érhető. 2 pont

Összesen: 7 pont




