
5. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Mi a szabály? Melyik digitális óra kerül az 5. helyre? 

 

 

_________?_________ 

 

 

 

 

 

            

 

2. Egy szombat este 7 jó barát rendelt 2 darab 32 cm – es és két darab 45 cm – es azonos feltétű 

pizzát. A vendéglőben, ahol a rendelést leadták az alábbi ábra van kitéve a falra: 

 

 

 

 

   

 

A finom vacsora után a következőket mondták: 

Endre: „Én megettem az egyik nagyobbik pizza 3 nyolcad részét.” 

Laci: „Én az egyik kicsi pizzának ettem meg a 3 nyolcad részét.” 

Dénes: „Én megettem az egyik kicsi pizza 1 negyed részét és egy nagy pizza 6 tizenhatodát.” 

Ferenc: „Én az egyik nagyobbik pizza 8 tizenhatodát fogyasztottam el.” 

Péter: „Én az egyik kisebbik pizza 5 nyolcadát és az egyik nagyobbik pizza 1 negyedét ettem meg.” 

Ottó: „Én megettem az egyik kisebbik pizza 3 negyedét.” 

Ferenc édesanyja, aki matematika szakos tanárnő betoppant, és csak ennyit mondott: 

( Mit mondhatott? ) 

 

A: „Kár volt megrendelni az egyik nagy pizzát, mert megmaradt.”   B: „Kár volt megrendelni az 

egyik kisebbik pizzát, mert megmaradt.”   C: „Kár volt megrendelni a két kisebb pizzát, mert 

megmaradt.”   D: „Kár volt megrendelni a két nagyobbik pizzát, mert megmaradt.”   E: „Kár volt 

megrendelni az egyik nagy és az egyik kicsi pizzát, mert megmaradt.”  
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3. Egy délután Misi egy négyzetrácsos lapon a rácsvonalak 

mentén téglalapokat rajzolgatott. Testvére, Juditka pedig 

kiszínezte mindegyik téglalapon belül azokat a négyzeteket, 

amelyeknek egyik oldala sem érintkezik a téglalap 

határvonalával. Jutka észrevette, hogy mindegyik téglalapon 

belül 48 darab egységnyi négyzetet színezett ki. Legfeljebb 

hány különböző téglalapot rajzolt Misi? ( Két téglalap 

különböző, ha egymással semmilyen módon fedésbe nem hozhatók. )   A: 7  B: 8  C: 5  D: 4  E: 5  

4. Az őszi nagy vásárban az egyik árusnál egy kosár nyalóka, egy kosár 

törökméz, egy kosár selyemcukorka, egy kosár rágó és egy kosár 

gumicukorka van egy sorban kirakva. A kosarak sorrendjéről a következőket 

tudjuk: 

-a középső kosárban nem rágó van     

-a nyalókás kosár a rágóstól ugyanakkora távolságra van, mint a rágós a gumicukrostól 

-szemből nézve a törökmézes kosár jobb oldali szomszédja a nyalókás kosár 

Hol lehet a selyemcukorkát tartalmazó kosár? 

A: 1. kosárban      B: 2. kosárban       C: 3. kosárban    D: 4. kosárban        E: 5. kosárban       

5. Egy ifjúsági horgászverseny végén a szervezők a következőket tapasztalták: Amurt és pontyot 

fogtak a versenyzők. Mindkét halfajból harmincketten fogtak.                       

Ötvenkettő fiatal fogott csak amurt. Ötvenkilencen voltak azok, 

akik pontyot fogtak. Hányan voltak az ifjú horgászok összesen?                                    

A: 101      B: 111    C: 143      D: 140     E: Nem lehet 

megállapítani. 

6. A gyerekek megtalálták édesapjuk régi alsó tagozatos 

füzetét. Találtak benne egy régi házi feladatot, egy hiányos 

szorzást, amelyben jónéhány szám helyén egy kis csillag volt 

rajzolva. Nem értették, s gondolták megkérdezik 

édesapjukat, aki így felelt: 

- Sok, régi, szép emlék köt ehhez a füzethez. 

Köszönöm, hogy megtaláltátok! Azt a bizonyos házi 

feladatot meg csak a legjobb tanulók kapták meg az 

osztályban. Még ma is a fülembe csengnek Margitka 

néni, a tanító nénink szavai: „A táblán lévő feladatot 

csak Karcsi, Zoli, Évike és Regina írja le! Rá kell 

jönni, hogy milyen számok kerülhetnek a csillagok 

helyére úgy, hogy a szorzás helyes legyen. Mennyi 

lesz a csillagok helyére beírt számjegyek összege?”  

Hát ti rájöttök-e? - fejezte be édesapa a mondandóját.              ÉS TE?                                                        

A: 22         B: 1745        C: 20        D: 1805          E: 19 

 



7. Melyik az első pozitív egész szám, amely igazzá teszi a nyitott mondatot?                                                                                  

218673 - ( 45916 · 2 – 64512 ) : 10 < ( 6574813 – 1608170 ) : ?  

A: 19                     B:20                C: 21                 D: 22                       E: 23 

8. Híres matematikusok születési dátumait írtuk le római számokkal. Végezd el a műveleteket! 

Egy híres fizikus születési dátumát kapod. Ki ő?  

Thalész: - DCXXIV 

Eukleidész: - CCCLXV 

Pitagorasz: - DLXXX  

Apollóniosz: - CCLXII 

Ptolemaiosz: - CLXV 

Hipparkhosz: - CLXXX        

│ Thalész │- ( Pitagorasz ) + │ Ptolemaiosz │+ 2 · ( Hipparkhosz ) - ( Eukleidész ) + │ Apollóniosz │+ ( - 13 ) =              

A: Blase Pascal      B: James Watt      C: Gábor Dénes     D: Sir Isaac Newton     E: Teller Ede 

9. Hányad része páratlan azon háromjegyű számok csoportjának, amelyeknek számjegyeinek 

szorzata nem kisebb 6-nál, de nem több 8-nál? 

A: 4 tized            B: 3 ötöd             C: 2 harmad             D: 7 kilenced                  E: 4 ötöd 

10. Egy rendezvényszervező cég vállalati kirándulást szervez. Összesen 396 utast kellene 

elszállítani a helyszínre úgy, hogy mindegyik busz tele legyen. Ne legyen üres hely egyik buszon 

sem. A rendezvényszervező cégnek 16 és 20 személyes kisbuszaik vannak. Hányféleképpen 

szállíthatják el az utasokat? A: 1  B: 3  C: 4  D: Nincs a feltételeknek megfelelő megoldás.   E: 5 

11.  Az 5.a, 5.b, 5.c osztály 2021/2022 – es tanév év végi jegyeit ábrázolja magyar irodalomból a 

következő grafikon. Az 5.a 

osztályban 15, 5.b osztályban 

17 és az 5.c osztályban 14 

tanuló volt a 2021/2022 – es 

tanévben. Hány igaz állítást 

találsz következők között?  

1.: Az ötödikesek közül 8 – an 

kaptak jelest magyar 

irodalomból.  

2.: 2022 augusztusának végén 

hárman tesznek pótvizsgát, 

mivel ők csak magyar irodalomból kaptak elégtelen osztályzatot a bizonyítványukba.  

3.: Az 5.b osztálynak a legrosszabb az osztályátlaga magyar irodalomból. 

4.: Mindhárom osztálynak az osztályátlaga eléri, sőt meg is haladja a hármast magyar irodalomból. 

5.: Az 5.c osztály átlaga is négyes alatt van magyar irodalomból. 

6.: Az évfolyam átlaga hármas alatt van magyar irodalomból.                                                                 

A: 4 - et     B: 1 – et     C: 2 – t     D: 3 - at    E: 5 – öt 
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12. Pisti kivágott kartonból két négyzetlapot. Az egyik lap területe 64 cm², a másiké 25 cm². A két 

négyzetet egymásra helyezte, s addig tologatta a kisebbiket a nagyobbikon, hogy a közös rész is 

négyzet lett. Egyszer csak megállt, s megmérte a két négyzet által alkotott nyolcszög kerületét, s 

azt tapasztalta, hogy a nyolcszög kerülete 20 cm-rel hosszabb a kisebbik négyzet kerületénél, a 

másikénál meg 8 cm-rel ugyancsak több. Mekkora a két négyzetlap által alkotott közös rész, 

négyzet területe?     A: 12 cm²     B: 1200 mm²     C: 30 cm²     D: 900 cm²     E: 900 mm² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Hány darab igaz állítást találsz az alábbiak között?  

- Minden páratlan számnak van páratlan osztója.  

- Minden páros számnak van páros osztója.  

- Minden páratlan szám minden osztója páratlan.  

- Minden páros szám minden többszöröse páros.  

- Minden páros szám minden osztója páros szám. 

- Minden páratlan szám minden többszöröse páratlan szám.  

- Az összeg annyival nő, amennyivel az egyik tagját növeljük.  

- Az összeg nem változik, ha csak az egyik tagját növeljük.  

 

2. Egy vidéki tanyán szembetalálkozott nyolc kisegérrel Csíkos, a híres egérvadász, és a 

következőt mondta a Cincogi család nyolc kis sarjának: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

A: 8   B: 4   C: 3   D: 5   E: 2 

Ha három vágással szét tudjátok 

vágni a gazdasszony asztalán lévő 

henger alakú sajtot úgy, hogy 

mindegyikőtök ugyanakkora 

darabot kapjon, akkor nem eszem 

meg egyikőtöket sem, de ha 

valamelyikőtöknek nem jut, vagy 

több jut, mint a többinek, az halál 

fia…! 

Hány egeret evett meg aznap csíkos, ha az egérkék helyesen 

oldották meg a problémát? 

A: Egyet sem evett meg.        B: Mindet megette.                          

C: Kettőt evett meg.                 D: A felét ette meg.                             

E: Hatot evett meg.  



3. Ne higgy a szemednek csak a számoknak! Egy téglalap alakú területet 8 négyzetre bontottunk 

fel. A C – vel jelölt négyzetlapok oldalának hossza 76 méter. A legkisebb négyszögek által alkotott 

téglalap kerülete 380 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekkora az A – val jelölt négyszög területe?  A: 28888 m²  B: 290 ár  C: 2,8 ha  D: 28880 m²             

E: 3000 m²       

4. Az igazmondók osztályában a gyerekek a következőket mondták: 

- Kati piros ruhát visel. 

- Minden piros ruhás énekkaros.  

- Zsuzsin kék ruha van. 

- Juli nem énekkaros. 

Melyik állítás lehet, de nem biztos: 

A: Kati énekkaros.   B: Zsuzsi énekkaros.   C: Juli piros ruhát hord.    D: Kati nem énekkaros.   

E: Juli énekkaros.  

5. Tessék csak kiszámolni! És kész… 

( 9576 : 9 + 348925 – 23975 · 2 )  –   ( 1987658 – 678932 · 2 : 4 · 5 ) + ( 39842 + 12984 : 4 )   = ? 

A: 32378   B: - 31377    C: -31777    D: 31377   E: -31337  

6. Egy vadles során az egyik holtág mellett Máté vadőr 

megfigyelt egy 5 egyedből álló vidracsaládot. Befogták őket, 

és lemérték az egyedek testtömegét: hím: 12 kg, nőstény: 7 

kg, 1. utód: 3 kg, 2. utód: 4 kg, 3. utód: 5 kg 

Hányféle sorrendben indulhat el az 5 fős vidracsalád 

vadászni, ha az egyedek között csak a testtömegük alapján 

teszünk különbséget?  

A: 360   B: 240  C: 180   D: 270   E: 120 
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7. Aladár egy nagy lapra szerkesztett egy 15 cm – es és 20 cm – es oldalakkal rendelkező 

téglalapot. Ezt követően a négyszög mindegyik oldalától 3 cm – re párhuzamos egyeneseket 

szerkesztett. Hányszorosa az Aladár által készített szerkesztésen látható középső téglalap területe a 

legkisebb téglalap területének?        A: 12 - szerese      B: 14 - szerese     C: 18 - szorosa               

D: 16 - szorosa    E: Nem látható a szerkesztésen ilyen téglalap. 

8.  
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9.            – as kérdés: Egy téglatest felszíne 400cm². Az egyik oldal területe 2 huszonötöd része a 

felszínnek. Éleinek hossza 1 és 20 közé eső egész számok. Hányszorosa a téglatest térfogatának 

mérőszáma a felszín mérőszámának?    A: 1,12- szorosa                 B: 11,2-szerese                        

C: 0,112-szerese                 D: 4/25-szerese           E: 11,112-szerese 

10. Mese a két horgászról meg a halőrről 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tó, amely arról volt híres, hogy az ott pecázó 

horgászok sűrűn nem mondtak igazat. A halőr is gyakran elfelejtett dolgokat, amikor kiment 

ellenőrizni az engedélyeket. Nem jutott eszébe a neve, de leginkább azt felejtette el, hogy milyen 

nap van. Tódor és Vince sűrűn kijártak a tóra horgászni. Tódor minden hétfőn, kedden és szerdán 

vette észre azt magán, hogyha kimegy pecázni, akkor hazudik. A többi napokon bárhol is legyen, 

igazat mond. Ezt még a felesége is észrevette. A komája, Vince pedig 

csütörtökön, pénteken és szombaton hazudik a tóparton kedvenc hobbijának 

végzése során, a többi napokon igazat mond. Hát ilyen hatással van ez a fura 

tó a partján lévőkre. Egy napon a halőr kiment ellenőrizni a horgászok 

papírjait. Tódor és Vince épp bedobtak, és közben beszélgettek:  

- Tegnap hazudós napom volt - mondta Tódor. 

- Tegnap nekem is olyan napom volt, mint neked - 

felelt rá Vince. 

A halőr ebből a két mondatból meg tudta állapítani, hogy 

milyen nap van. Milyen?     A: hétfő          B: péntek                 

C: szombat           D: vasárnap     E: csütörtök 

Számold csak ki! 

Melyik egész 

szám a 

végeredmény 

kisebbik egész 

számszomszédja? 

ÖÖÖ...: 

A: 5    B: 17          

C: 15   D: 13   E: 9  



11. Furfangi, az asztalos mester hétfő reggel a következő feladatot adta ki inasainak:  

- Mindegyikőtök készítsen egy 8 cm élű kockát fenyőfából! Ezt követően számoljátok ki, hogy hány 

cm - rel kell csökkenteni a kocka élhosszúságát, ha azt szeretnénk, hogy a kapott test, kocka 

térfogata 387 cm³ - rel kevesebb legyen a kiindulási kockám térfogatához képest? - fejezte be 

reggeli mondókáját a mester.  

Melyik inas oldotta meg helyesen a feladatot?  

A: Laci: - Szerintem elég, ha 1 cm – rel csökkentjük az élek hosszúságát. 

B: Tivadar: - Én 3 cm – rel csökkenteném a kocka éleinek a hosszát. 

C: Nándor: - Véleményem szerint elég, ha 2 cm – rel kisebbre vesszük a kocka éleit. 

D: Viktor: - Számításaim szerint 35 mm – rel kell csökkenteni a test éleit. 

E: Péter: - Elég, ha az élek hosszának 3 negyedét vesszük. 

12. A Spicc Bt. egyik 5,4 hektáros horgásztavába 2022 márciusában három napon át telepítettek 

halakat. ( táblázat ) 

Melyik diagram ábrázolja 

helyesen a telepítések 

összesített adatait? 

 

                                     A:                                                                               B:  
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SZÁMOLJ! 

7. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Számolj! Mennyi a végeredmény tízesre kerekített értéke? 

[ 6,5 · ( - 5 )² + 
7

5
 : 

4

8
 - ( - 4 ) · ( + 7 ) + 

9

5
 · 8 ] : [ ( - 3 ) · 

6

7
 + 

1

3
 + 

7

2
 - 

3

4
 + 5,1 ] = ?  

A: 20     B: 40     C:  80   D: 10    E:  30   

2. Aladár a következő törteket írta fel szünetben a táblára:  
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Hány állítás hamis a táblán látható törtekre vonatkozóan?  

Kettő közülük egyenlő. Nincs közöttük olyan, amelyik nagyobb lenne 7 – nél. Nincs közötte 

olyan, amelyik 1 harmad híján kevesebb lenne 1 egésznél. Nincs közöttük három egyenlő. 

Mindegyik nagyobb félnél. Van közötte olyan, amelyik 1 hatoddal kevesebb félnél. Nincs közöttük 

végtelen szakaszos tizedestört. Az előző hét állítás közül három hamis. 

A: 3   B: 5   C: 7   D:  0  E:  1   

 

3. Egy fiatalember el szeretné kérni munkatársa vonalas telefonszámát, aki 

a következőket feleli: 

- Mind a ketten egy körzetben lakunk, tehát a körzetszámot már tudod. A 

körzetszám utáni 6 számjegyről a következőket árulom el csak neked: Az 

első számjegy a 7, a harmadik az 5. A középső két szám összege 12. Az 

utolsó három jegy összege 14, az első négyé pedig 22.  

Hány telefonszám jöhet szóba az elhangzottak alapján? A: 1   B: 3   C: 6   D: 9   E: 8  

 

4. Tomi kapott egy akváriumot. Megmérte az éleit: hosszúsága = 80 cm, szélessége = 

50 cm, magassága = 60 cm.  Édesapja megígérte neki, hogy vesz neki két sziámi 

harcoshalat, de köztudottan ezeket az állatokat nem lehet egy akváriumban tartani, 

ezért Tomi elhatározta, hogy az előbbi akváriumba beleteszi a régi: 50 cm hosszú, 

30 cm széles és 50 cm magas akváriumát. Az egyikben az egyik, a másikban a 

másik halacska fog úszkálni. Legfeljebb hány liter vizet engedjen a nagyobbik akváriumba, ha a 

kisebbiket vízzel színültig megtöltve bele akarja helyezni utána, és azt is el szeretné érni, hogy a 

két hal ne találkozzon? ( Az akváriumok falának vastagságát nem vesszük figyelembe. )                  

A: 125 litert   B:165 litert   C: 115 litert   D: 240 litert   E: 75 litert 



5. Egy ifjúsági horgászegyesület négy napos őszi tábort szervez a Balatonhoz. ( A gyerekek 4 

teljes napot töltenek el a táborban. ) A kiadásokat a következő táblázat tartalmazza egy gyermekre 

vonatkoztatva: 

 

 

 

 

  

Az egyesület a kiadások 70%-át állja gyermekenként.  

Melyik gyerek tudja befizetni a tábor díját a zsebpénzéből? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Van két különböző méretű téglatestem. Az egyikről a következőket tudom:  

hosszúsága: 7,5 dm, szélessége: 6,2 cm, magassága: 18,3 mm.  

Mennyi a kisebbik téglatest felszínének dm²-re kerekített értéke, 

ha a két test felszínének aránya 5:1-hez? 

    

           A: 2               B: 3              C: 1                 D: 10                   E: 11 

7. Egy gazda kertjét 7 ember 15/6 nap alatt ássa fel, úgy hogy naponta 

8 órát dolgoznak. Az órabérük 1200 Ft. Hány ember kellene, ha a 

területet 5 óra alatt fel szeretné ásatni, de a kerthez hozzácsatolná a 

negyedakkora veteményesét is? Mennyivel kevesebb munkabért 

fizetne ki ekkor, mintha a 7 munkással ásatta volna fel?  

A: 525 ember kellene, és 210000 Ft – tal többet kellene kifizetnie.                  

B: 320 ember kellene, és 180000 Ft – tal kevesebbet kellene kifizetnie.             

C: 380 ember kellene, és 200000 Ft – tal többet kellene kifizetnie.       

D: 104 ember kellene, és semmivel sem fizetne kevesebbet.                   

E: 105 ember kellene, és semmivel sem fizetne kevesebbet. 

utazás (oda és a tábor végén 

vissza összesen) 

6600 Ft/fő 

 étkezés ( reggeli, tízórai, 

ebéd, uzsonna, vacsora ) 

9200 Ft/fő/nap 

helyi közlekedés 1500 Ft/fő/nap 

szállás 5500 Ft/fő/nap 

egyéb kiadások 2000 Ft/fő/2 nap 

A: Aladár B: Bálint 
 

E: Ernő 
 

D: Dezső 
 

C: Cili 
 



8. Egy postás az egyik lakótelepen kezébe vett 11 szórólapot a levelek 

mellett, mert tudta, hogy abban a lépcsőházban annyi postaláda 

van. Mikor odaért látta, hogy 2 új postaládát tettek fel a régiek mellé. Azon 

kezdett töprengeni, hogy hányféleképpen rakhatná be a 

szórólapokat a postaládákba, úgy hogy egy ládába mindig csak 

egy szórólapot tesz. Hosszas számolgatások után 

megállapította, hogy a kapott eredmény számjegyeit, ha 

összeadja, akkor pont a kisfia életkorát kapja. Hány éves a postás 

fia?   A: 10            B: 11           C: 13            D: 14              E: 15 

9. Egy vadászaton nyulakat, rókákat és fácánokat ejtettek el. Hét 

vadász csak fácánt lőtt, fejenként 3db-ot. Két vadász lőtt 2-2 

nyulat, de fácánt és rókát nem. Tizenegy vadász összesen 26 

darab rókát és fácánt lőtt, de nyulat nem. Egy vadász lőtt csak 

egy darab rókát, és mást nem. Tíz vadász összesen 27 nyulat és 

fácánt lőtt, de rókát nem. Hat vadász lőtt összesen 11 rókát és nyulat, de 

fácánt nem.  Hány vadász ejtett zsákmányt mind a három vadból, ha tudjuk, 

hogy ők fejenként 1-1 darabot ejtettek mindegyikből, és a vadászaton 

összesen leadott 198 lövés fele talált? (Mindegyik állatot egy tölténnyel 

ejtettek el.)    A: 1           B: 2             C: 3            D: 4                 E: 5  

10. Egy dobozban lila, barna, zöld és sárga csomagolású 

bonbonok vannak. Legkevesebb 25 darabot kell kivenni, 

hogy biztosan legyen közte 2 darab barna. Legkevesebb 

28 darabot kell kihúzni, hogy biztosan legyen közte 3 

darab sárga. Minimum 23 darabot kell kivenni ahhoz, 

hogy legyen 1 darab lila bonbon, és legkevesebb 25 

darabot kell kihúzni, hogy legyen biztosan 5 darab zöld. Hány darab sárga bonbon van 3 ilyen 

dobozban?  A: 18            B: 12            C: 13            D: 15           E: 17 

11. Egy vidéki, családi gazdaság 450 hektáron gazdálkodik. A 2021 - es évben a terület 24 % - án 

napraforgót, 9 % - án zabot, 26 % - án búzát, 21 % - án kukoricát, 12 % - án repcét, 8 % - án árpát 

termeltek. A családfő kisfia, Déneske az adatok felhasználásával a következő diagramokat 

készítette el:   
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    Az édesapja ránézett az elkészült diagramokra, és ezt mondta: 

- Kisfiam! Az egyik diagram hibátlan, a többi nem. 

Melyik az?   

12. Veszprémtől nem messze, egy kis faluban él Máté bácsi, aki a 

szüleitől örökölt 2 katasztrális hold nagyságú területet a hegy lábánál, a 

falu mellett. A terület nem alkalmas növénytermesztésre, ezért inkább 

befásítja. Úgy számolja, hogy 4 négyzetméterre ültet egy fát. Hány darab 

facsemetét kell beszereznie, ha azt szeretné, hogy mindegyik fának 

meglegyen a maga kis területe? ( csak akkor ülteti el a következőt, ha van 

számára 4 m² a területen )  A: 2870 db – ot             B: 11500 db – ot       

C: 2877 db – ot         D: 2873 db – ot        E: 2854 db – ot   
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8. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Zoltán, Gábor és Nándor a három nagy horgász elhatározta, hogy kipróbálja szerencséjét a 

városi kaszinóban. Zoltán rulettezett. Gábor kockázott. Nándor pókerezett. Megállapodtak abban, 

hogy mindenki az éves horgászengedélyének árának megfelelő értékű zsetonnal játszik. 

Mindhárom horgásznak más – más összegbe kerül az éves engedélye, mert különböző vizeken 

horgásznak. Zoltán, Gábor, Nándor engedélyeinek ár aránya - ebben a sorrendben -  9 : 7 : 8. 

Hármójuk engedélye összesen 120000 Ft – ba kerül.  

A játék végén a következő helyzet állt elő:  

 

 

 

 

 

 

-Ne aggódjatok! –mondta Zoli a társainak. Még így is több pénzünk van összesen, mint 

amennyivel leültünk játszani.  HÁT MENNIYVEL IS? A: 2650 Ft – tal   B: 1500 Ft – tal              

C: 2525 Ft – tal   D: 2825 Ft – tal   E: 2625 Ft – tal  

2. Egy iskolai papírgyűjtés során a következőket jegyezte le az egyik nevelő a jegyzetébe: 

 

 

 

 

               

. 

  

 

A:16 lány és 18 fiú B:12 lány és 16 fiú C:18 lány és 14 fiú D:10 lány és 18 fiú E:14 lány és 18 fiú 

8. a  

A fiúk és a lányok ugyanannyi papírt 

gyűjtöttek. 

lányok: 13 kg - ot 

fejenként 

 

egy lány azonban 

csak 6 kg – ot 

hozott 

fiúk: 10 kg – ot 

fejenként 

 

egy fiú azonban 

csak 5 kg – ot 

hozott 

Én megnyertem az 

éves engedélyem 

árának a harmadát, 

mondta a rulettező. 

Én elvesztettem az éves 

engedélyem árának a 

1/5 – öd részét, mondta 

a pókerező.  

Én meg elvesztettem az 

éves engedélyem árának 

a 1/8 – ad részét, 

mondta a harmadik. 

Ezzel az eredménnyel a 8. a 

nem lett első, de utolsó sem 

az osztályok között. 

A legjobb eredményt a 5. b 

osztály érte el. Ők 600 kg 

papírt adtak le. 

A legrosszabb eredményt a 7. a 

osztály érte el csupán 100 kg 

papír gyűjtésével. 

Hány fiú és hány lány van a 8. a osztályban? 



3. Az iskolai menzán paradicsomleves volt az ebéd egyik fogása. A 

gyerekek 40 %-a nem szereti a paradicsomlevest, 

ezért ők egyáltalán nem is ettek belőle. 20%-a 

nagyon is szereti, így ők duplán kértek. A többi 

gyerek mind megette a saját adagját. A nagy 

fazékban az ebédeltetés végén maradt még 60 

gyerekadag. Hány gyerek számára főztek aznap paradicsomlevest az iskolai 

menzán?      A: 100   B: 200   C: 250   D: 150   E: Nem lehet meghatározni.  

4. Károly bácsi vásárolt egy téglalap alaprajzú telket. Az unokája a 

kertben levert egy karót, és elkezdett méricskélni. Megmérte a levert 

karótól az egyes oldalakra bocsájtott merőleges szakaszok nagyságát.  Így 

a következő értékeket kapta: 16 m, 9 m, 14 m, 11 m.  

Melyik állítás igaz erre a kertre?  

A: A kert területe kevesebb, mint 6 ár.   B: A kert területe 625 m² is lehet.                                         

C: A kert kerülete 125 m.   D: A kert területe minimum 621 m².   E: A kert kerülete 210 m.  

5. Lóri és Flóri, a két halőr nagyon szeret munka közben fejben sakkozni. Minden egyes meccset 

úgy kezdenek, hogy kollégájuk, Jocó feldob egy kérdést, s aki hamarabb mondja meg kettőjük 

közül a helyes választ, az kezdheti a meccset. 

 

 

  

 

  

 

 

6. A két feladat eredménye egy-egy kétjegyű szám. Ha egymás mellé helyezed őket, akkor egy 

híres csillagász születési évét kapod. Melyik bolygó holdjaival foglalkozott?  

1.: 3x + 2y – 3 · (x - 2y) + (5x - 4y) · (-2)=     x: 15/6    y: 2,5       

2.: Egy derékszögű trapéz alapjai 5 cm és 3 cm. Magassága 8 cm. Ha az egyik szárára tengelyesen 

tükrözöm, akkor egy húrtrapézt kapok. Mekkora a húrtrapéz területe?        

 A:                            B:                       C:                         D:                       E:     

 

 

 

 

 

Jocó: „E6 – ról hányféleképpen lehet 

eljutni 5 lépésben G3 – ra, ha egy 

lépés egy mezőről egy vele szomszédos 

mezőre való lépést jelent?” 

Kis gondolkodás után Flóri mondott egy 

számot, majd Lóri megmondta a helyes 

megoldást, így ő kezdte a meccset. 

Mennyit mondott Lóri? 



7. Egy asztalos a tavaszi vásárra fűszertartókat készít fából. A fűszertartó henger alakú, amelynek 

az átmérője: 250 mm, magassága: 4 cm. A fűszerek számára 4 darab félgömb formájú mélyedést 

mar ki gép segítségével a henger egyik alaplapján. Ezek 2,5 cm mélyek. Milyen fából készíthette, 

ha az elkészült fűszertartó tömege: 1,289912 kg?  A: lucfenyő           B: balsa                 C: nyár                   

D: gyertyán                     E: ében  

8. Pisti a szünetben a táblára két sokszöget szerkesztett. Csengőszó után a tanár úr belépett, és nem 

töröltette le a táblán lévő szerkesztéseket, hanem a következőket mondta: 

 - Használjuk a táblán lévő két síkidomot az óra eleji 

bemelegítő feladathoz! Állításokat fogok mondani, de 

közölük az egyik hamis.  

első: Mind a kettő köré szerkeszthető köré írt kör.  

második: Az egyik síkidomnak van egy derékszöge.  

harmadik: A négyszög belső szögeinek összege 360°.  

negyedik: Egyik sem paralelogramma.  

ötödik: A derékszöggel rendelkező sokszögnek a másik két 

szöge kisebb, mint 90°.  

hatodik: A négyszögnek a 

területét úgy kapjuk meg, hogy a két párhuzamos oldal 

hosszúságának az összegét elosztjuk kettővel, majd a kapott 

hányadost megszorozzuk a párhuzamos oldalak távolságával.  

hetedik: A kevesebb oldallal rendelkező síkidomnál bármely két 

oldal hosszúságának az összege mindig nagyobb a harmadik 

oldal hosszúságánál.  

nyolcadik: Az egyik sokszögnél az egy száron fekvő szögek 

összege 180°.  

Milyen sokszögeket szerkeszthetett Pisti a táblára az óra előtt?                                                        

A: egy rombuszt és egy tompaszögű háromszöget         

B: egy deltoidot és egy paralelogrammát                                  

C: egy derékszögű háromszöget és egy húrtrapézt       

D: egy téglalapot és egy szabályos háromszöget                      

E: egy derékszögű háromszöget és egy négyzetet                                                                                

 

9. 2003 – ban az új tanév megkezdése után négy osztálytárs még elment a 

papírboltba radírokat, vonalzókat, zsírkrétákat vásárolni. Egy radír 65 Ft – ba, 

egy vonalzó 85 Ft – ba, egy csomag zsírkréta 345 Ft – ba került. Hugó 1672 Ft – 

ot, Zoltán 1861 Ft – ot, Éva 1654 Ft – ot, Tamás 1718 Ft – ot vitt magával. 

Mindegyikőjük ugyanannyi darab vonalzót, radírt és zsírkrétát vett. Így 356, 

167, 213, 149 Ft – juk maradt. Mennyi volt az általuk vásárolt termékek darabszámának az 

összege, ha azt is tudjuk, hogy 8 darab zsírkrétájuk volt összesen?       A: 13       B: 12     C: 52     

D: 44    E: 52 

 

10. Zoltán bácsi így gondolkodott: „Ha a méterben kifejezve egész számú oldalhosszokkal 

rendelkező, téglalap alaprajzú kertemnek területét 25% - kal megnövelem, akkor ki tudnék 

alakítani egy olyan négyzet alaprajzú kertet, amelynek a kerülete 80 méter lenne.” Hányféle 

egymással semmilyen módon fedésbe nem hozható alaprajzzal rendelkező kertje lehet Zoltán 

bácsinak? A kert oldalainak hossza méterben mérve egész számok?  

A: 3   B: 4   C: 5   D: 6   E: 7 



11. Egy nemzetközi horgászverseny végén a szervező egyesület elnöke a következő információkat 

kapta a furfangos zsűri elnökétől: 

 A 3 napos verseny alatt a versenyzők dévérkeszeget, tükörpontyot, tőpontyot, 

nyurgapontyot és aranykárászt fogtak. 

 Akik dévérkeszeget fogtak, azok más halfajt nem kerítettek 

horguk végére. 

 A 16 versenyző csak aranykárászt fogott, más halfajt nem. 

 5 versenyző nem fogott semmit. 

 40 - en fogtak tőpontyot, 60 - an nyurgapontyot és 80 - an tükörpontyot. 

 26 - an fogtak mindhárom pontyfajtából. 

 A tükörpontyot fogók 15 % - a fogott nyurgapontyot is, de tőpontyot nem, és 2,5 % - uk 

fogott tőpontyot is, de nyurgapontyot nem.  

 A tőpontyot fogók 10 % - a fogott nyurgapontyot is, de tükörpontyot nem. 

Az információk elküldése után a zsűri elnökének megcsörrent a telefonja. A 

szervező egyesület elnöke kereste. Mit kérdezhetett meg az egyesület elnöke, 

hogy meg tudjon állapítani minden a hiányzó számadatot az elküldöttek 

alapján?  A: Hányan fogtak csak tükörpontyot?   B: Hány versenyző kerített 

horga végére csak nyurgapontyot?   C: Hányan vettek részt a versenyen?     

D: Hányan fogtak csak tőpontyot?   E: Hányan fogtak csak kétfajta pontyot?  
 

 

12. Két bohém horgász beszélget egy stégen: 

- Te, figyelj! Milyen érdekes? Az előbb fogott pontyom és a kárászom 

hosszának aránya 5 : 4. - mondta Laci  

- Ha a kárászod hosszához hozzáadnánk az én 54 cm – es csukám hosszát, 

akkor ez az arány 4 : 5 lenne. - felelte erre Misi  

- Igazad van. Akkor felcsalizom a másik botomat, és megpróbálok egy olyan hosszú csukát fogni, 

minta a tiéd és az én pontyom összesen. - válaszolta Laci  

- Remélem, sikerülni fog! - kívánta Misi - Oda dobj! - mutat a nádas 

mellé - Ott volt egy nagy rablás az előbb.  

Hány centiméterrel hosszabb csukát szeretne fogni Laci a pontynál? 

A: 24 cm – rel   B: 54 cm – rel   C: 84 cm – rel   D: 78 cm – rel       

E: 90 cm – rel  

 

 

Mekkora is vagyok? 


