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

1. János bácsi vásárolt egy használt autót 2017. január 3 – án. Két nap múlva a szervízben azt javasolták neki, 

hogy az olajat érdemes 12000 kilométerenként lecserélni a motorban. A szervízben még aznap elvégezték az 

első olajcserét. A gépkocsival János bácsi a következő távolságokat tette meg 2017 - ben.: január: 1450 km, 

február: 2360 km, március: 2130 km, április: 4570 km, május: 1780 km, június: 890 km, július: 1560 km, 

augusztus: 6980 km, szeptember: 5280 km, október: 2190 km, november: 1980 km, december: 3070 km  

Mely hónapokban cseréltette le autójában az olajat, ha a szervízben javasoltakat megfogadta? A: július, 

december    B: május, október   C: szeptember, december  D: május, augusztus  E: május, szeptember   

2. 50 - től 100 - ig kiválasztottam 10 számot. Elhelyeztem őket egy olyan halmazábrában, amely 5-tel, 10-zel, 

4-gyel osztható számokat tartalmazza, és a következőket tapasztaltam.: A három halmaz közös metszetébe 3 

szám került. Nincs olyan szám, amely csak 10 – zel és csak 5 – tel lenne osztható. Azt is elárulom, hogy az 

összes nullára végződő számot kiválasztottam. Hány szám osztható csak néggyel a kiválasztottak közül?        

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

3. 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 legnagyobb négyzet területe a legkisebb négyzet területének?        

A: 2 - szerese      B: 4 - szerese     C: 8 - szorosa      D: 6 - szorosa    E: Nem látható a szerkesztésen négyzet. 

4. Egy iskolai futóversenyen legelöl haladt Laci. A mezőnyben még ott kocogott Feri is, aki a következőket 

mondta Lacinak a verseny után.:  

- A verseny alatt kétszer annyian jöttek mögöttem, mint ahányan előttem. Ha a közöttünk lévők fele elé 

kerültem volna, akkor a mögöttem lévő futók száma négyszerese lett volna az előttem lévőkének.  

Hányan vettek részt a versenyen?    A: 11           B: 13          C: 16           D: 21         E: 17  

5. Egy művelődési ház nézőterére 12 sor széket tettek be. Az első sortól kezdve minden rákövetkező sorban 2-

vel több szék van. A 9. sorban 21 szék van. Mennyi volt a művelődési ház bevétele egy óvodásoknak szóló 

előadás során, ha az összes férőhely foglalt volt, és egy színházjegy erre az előadásra 600 Ft-ba került, 

amelynek 2 harmadát a fellépő társulat kapta?        A: 115200 Ft       B: 38400 Ft        C: 96400 Ft                 

D: 38200 Ft            E: 36400 Ft 

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

[ 23508 - ( 397  · 23 – 4395 ) : 4 ] · 5 > ( 35816 : 37 + 239 · 97 ) + ?  

A: 0                     B: 1                C: 87496                 D: 87469                       E: 87470 

7. Egy matematika szakkörre a nevelő bevitt 20 darab kis kockát. Az öt tanuló mindegyike ugyanannyit kapott 

belőlük. Azt a feladatot kapták, hogy építsenek belőlük egy téglatest mindegyik kocka felhasználásával, 

majd az általuk készített formákat fessék be festékkel, úgy hogy az asztalon lévő testet nem mozdíthatják el, 

nem forgathatják meg ( mivel könnyen szétesne ). A festék megszáradása után a gyerekek a saját 

téglatestjeikről a következő állításokat mondták.:  

Zoli: -  Az én téglatestem mindegyik kockájának 3 oldala van befestve.  

Éva: - Az én téglatestem két kockájának négy oldala festékes, a többi kockának csak három.  

Laci: - Ugyanannyi a három színes oldallal rendelkező kockák száma, mint a négy színes oldallal 

rendelkezők.  

Karcsi: - Az én téglatestemen egy kockának öt oldalát festettem be, a többinek csak három oldalát.  

Robi: - Egy kockámnak öt oldala festett, a többinek csak négy.  

Egy gyermek füllentett. Ki lehet ő? 

A: Éva                 B: Zoli                  C: Karcsi                   D: Laci                               E: Robi  

8. Ha egy négyzet két szemközti oldalát négyszeresére növelem, akkor hányszorosát kell venni a másik két 

oldalnak, hogy egy olyan téglalapot kapjak, amelynek a területe kétszerese a kiindulási négyzetnek?              

A: 4 harmadát       B: felét        C: másfélszeresét       D: 3 negyedét        E: 2 harmadát 

9. A második osztályos Déneske elvesztette az egyjegyű számokat ábrázoló számkártyái közül az 1 – est, 7 – 

est, 0 – t és a 2 – est.  

-Nincsen semmi baj! – vigasztalta édesanyja – A megmaradt kártyák és egy + és egy = jel segítségével 

tudjuk gyakorolni a kétjegyű számok összeadását.  

Hány darab összeadást tudtak kirakni az összes megmaradt kártya felhasználásával, amelyekben az 

összeadandók és az összeg is kétjegyű szám, és azt is tudják, hogy a tagok felcserélésével nem kapnak más 

összeget. Hány ilyen összeadást tudott Dénes és édesanyja kirakni egymás után, amelyekben az 

összeadandókat és az összeget is a megmaradt számkártyák alkotják? A: 1    B: 6    C: 2    D: 4    E: 5 
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10. Ferenc egy szombati napon hozzálátott a kötelező olvasmány elolvasásához. Aznap 25 oldalt olvasott, majd 

ezt követően naponként mindig hat oldallal többet, mint az előző nap. A következő hét péntekén ugyanannyit 

olvasott, mint egy nappal előtte. Ezt követően naponként hat oldallal kevesebbet olvasott, mint az előző nap. 

Az utolsó nap 19 oldalt olvasott volna, de már csak 18 oldal volt hátra a könyvből. Hány oldalas a könyv és 

melyik nap fejezte be az olvasást Ferenc?    A: 498; hétfő                   B: 497; szombat              C: 486; kedd                 

D: 498; csütörtök                   E: 499; csütörtök  

11. Hányad része páros azon kétjegyű számok csoportjának, amelyeknek számjegyeinek összege nem nagyobb 

9-nél, de nem kevesebb 10-nél? A: 3 hatoda           B: 3 nyolcada               C: 2 harmad               D: 5 tizede                  

E: 0 negyede  

12. Egy parkolóóra félkörlap alakú. Bal oldalt 0 óra, a jobb oldalon 1 óra van feltüntetve. A félkörlap 12 

egységre van felosztva. Ha beledobok a gépbe egy darab 200 Ft-os és még egy 100 Ft-os érmét, akkor a 

mutató felemelkedik a 0-ról a 2. egyégig. Mennyibe kerül ebben a parkolóban a parkolás óránként?                   

A: 3600 Ft              B: 1800 Ft               C: 3000 Ft             D: 1360 Ft                E: 1500 Ft 
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 KÓDLAP 1. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MATEMATIKA 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 

kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2019. november 5. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is elfogadunk. 
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1. Zénó egy nagy lapra szerkesztett egy 12 cm – es oldalakkal rendelkező szabályos háromszöget. Ezt követően 

a háromszög mindegyik oldalától 2,5 cm – re párhuzamos egyeneseket szerkesztett. Mekkora a fiú által 

készített szerkesztésen a legkisebb területű háromszög kerülete egész dm – re kerekítve?    A: 0 dm              

B: 1 dm                      C: 7 dm                     D: 6 dm                        E: 5 dm  

2. Egy felül nyitott akváriumról a következőket tudjuk.: hossza: 700 mm, szélessége: 45cm, térfogata: 126 liter. 

Mennyibe kerül az akvárium elkészíttetése 6 mm-es üvegből, ha az üveg négyzetmétere 7500 Ft-ba kerül? A 

ragasztó 775Ft / tubus (ebből 4 kell). A munkadíj 5000 Ft. Az üveges mester a szükséges üveg 6 / 5 - öd 

részével számol a hulladék miatt.  A: 10374 Ft   B: 14214 Ft      C: 19215 Ft        D: 14820 Ft       E: 14613 Ft 

3. Egy napon az iskolában az 5.b osztály öt tanulója ( akik bent maradtak a teremben a szünet idején ) betörték 

egy labdával a terem ablakát. Az osztályfőnök magához hívatta mindegyiket, hogy kiderítse melyik tanuló 

volt a tettes. A gyerekek a következőket mondták.: Laci: „Géza törte be az ablakot.” Béla: „Laci vagy Evelin 

tette.” Géza: „Én törtem össze.” Evelin: „Egy fiú törte be az ablakot.” Cili: „Nem lány tette.” Az 

osztályfőnök tudta, hogy az egyik füllent. Ki az, aki nem mondott igazat?  A: Laci    B: Cili    C: Géza         

D: Béla   E: Evelin 

4. Zénó a nagypapájánál, Eszesfalván töltött a vakációból két hetet. Az utolsó nap, búcsúzóul a nagyszülő 

elhatározta, hogy a családot összehívja egy ebédre. Egy nappal előtte a nagypapa a következőket mondta 

unokájának, aki jó jegyet kapott a tanév végén matematikából.:  

- Drága Unokám! Úgy gondoltam, hogy holnap reggel tíz csirkét fogok levágni az ebédre. Hányféleképpen 

választhatom ki az ólban lévő tizenegy közül, ha sorrend nem számít?   

Zénó erre csak ennyit mondott.:  

- Pont annyi lehetőség van, mint ahányan holnap leszünk az ebéden.  

Hány családtag fog még érkezni másnap hozzájuk ebédre?     A: 11     B: 10      C: 9       D: 14        E: 8 

5. Egy iskolában franciául, németül, olaszul lehet tanulni. Egy hatodikos évfolyamról a következőket tudjuk.: 

45 - en franciát tanulnak, németül 25 – en, olaszul 27 – en. Franciául és olaszul 10 – en, franciául és németül 

12 –en, németül és olaszul 7 – en tanulnak. Mindhárom nyelvet 6 – an tanulják. Hányan nem tanulnak 

egyetlen nyelvet sem, ha tudjuk, hogy az évfolyam 3 osztályból áll, és összesen 85 – en vannak.    A: 11            

B: 21                      C: 13                      D: 14                          E: 25  

6. Melyik egész szám a végeredmény kisebbik egész számszomszédja?  
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) : ( −2 ) =  

 A: - 2                 B: - 1                 C: 0                  D: + 1                  E: + 2  

7. Egy júniusi napon a televízió arról számolt be, hogy Szegeden nagy felhőszakadás volt. Egy négyzetméterre 

fél hektoliter víz zúdult le rövid idő leforgása alatt. Hány milliméter csapadék esett le ekkor?                                                                                 

A: 100 mm                 B: 5 mm                C: 50 mm                 D: 5000 mm                 E: 1000 mm  

8. Az alábbi állítások közül hány igaz? 1.: A síkban kitérő egyeneseknek nevezzük az olyan egyeneseket, 

amelyek nem metszik egymást és nem is párhuzamosak.  2.: A kilo – az alapmértékegység ezredrészét jelöli.  

3.: A háromszög bármely két szögének összege mindig nagyobb, mint a harmadik szög.  4.: Egy pozitív 

szám abszolút értéke a szám ellentettje.  5.: Minden trapéz paralelogramma.  6.: Egy negatív tört értéke 

akkor kisebb – 1 – nél, ha a számlálója kisebb a nevezőjénél.    A: 1       B: 2       C: 3         D: 4         E: 0  

9. Róbert telefonon keresztül elmondta az aznapi matematika házi feladatot a beteg barátjának, Zolinak. A 

következőket mondta: „Egy műveletsort adott fel Ági néni. Így hangzik. Írd! Mínusz 14 ötöd; meg mínusz 4 

tizenötöd; szorozva kettővel meg 5 hatod szorozva mínusz hárommal.” Két nap múlva találkoztak az 

iskolában, és összevetették a kapott eredményeket. Mind a ketten jól számoltak. Robi eredménye - 
5

6
 lett. Zoli 

- 5 
25

30
  - ot kapott. Ekkor Robi rájött, hogy a diktálás során az egyik szám ellentettjét diktálta le Zolinak. 

Melyik számot diktálta rosszul?   A: - 14/5             B: - 4/15                C: 2                  D: - 3                 E: 5/6  
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10. Egy kiskereskedésbe betért egy vevő. A megvásárolni kívánt árucikkeket betette a kosarába, a termékek 

értéke 1575 Ft volt. Ezt követően a kasszához vitte a kosarát. 20000 Ft – os címlettel akart fizetni, de a 

kasszában lévő pénzből nem tudott az eladó visszaadni. Az bolt tulajdonosa átment a mellette lévő ruházati 

boltba, ahol felváltották neki a 20000 Ft – os bankjegyet. Így már vissza tudott adni a vásárlónak. Néhány 

óra elteltével átjött a ruházati bolt vezetője azzal a rossz hírrel, hogy a felváltott papírpénz hamis. A 

kiskereskedés tulajdonosa, hogy a büntetőjogi következményeket elkerülje elment egy pénzautomatához, és 

kivett számlájáról 20000 Ft – ot, amelyet átadott a ruházati bolt vezetőjének. A kiskereskedés tulajdonosa 

mennyit vesztett ezen a rossz üzleten?          A: 20000 Ft – ot            B: 18425 Ft – ot           C: 21575 Ft – ot              

D: 41575 Ft – ot                E: 40000 Ft – ot   

11. Zsófi iskolai szekrényén számkombinációs lakat van. Öt szám egyszeri felhasználásával lehet kinyitni. 

Sajnos, elfelejtette a kódját. Arra azonban emlékezett, hogy a 5, 7, 9, 4, 2 számjegyek szerepelnek benne 

ismétlődés nélkül, és az utolsó számjegye páros. Legrosszabb esetben melyik buszt éri el a mindig pontosan 

érkező járatok közül, ha egy kombinációt 10 másodperc alatt rak ki, és 1 másodperc alatt visszatekeri 

alapállásba a lakatot. A felszerelését 1 perc alatt összeszedi a szekrényből. Az iskola mellett van a 

buszmegálló, ahová a szekrényétől 2 perc alatt odaér. A buszok egész órakor és ezt követően 20 percenként 

indulnak Zsófi lakhelye felé. Amikor a kislány hozzáfogott a szekrény kinyitásához pontosan 15 óra 50 perc 

volt.   A: 16 h 20 min.    B: 16 h    C: 16 h 40 min. D: 17 h 20 min.    E: 17 h  

12. Mennyi az osztandó számjegyeinek az összege, ha az osztó egyjegyű természetes szám, a maradék 8, és a 

hányados 267?      A: 6       B: 7      C: 8       D: 9        E: 10 
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7.osztály                        1. forduló                        KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 

1. Melyik egész szám lesz a műveletsor eredményének kisebbik prím szomszédja? 

                │ 
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 ) │ =           A: 0       B: 1       C: 5      D: 3        E: 7 

2. Mennyi az összes kétjegyű páros pozitív egész számok összege? A: 243  B: 2430   C: 2500  D: 24350                  

E: 2435000 

3. Laci kapott 2007. május 25 - én az édesapjától  4560 Ft – ot. A perselyében volt még 2339 Ft. Ezt követően egy 

héten keresztül minden nap megállt a játékbolt előtt, és figyelte, hogy a kedvenc legójának hogyan alakul napról 

napra az ára, mivel a kereskedésben minden nap más és más akciókkal várják a játszani vágyó gyerekeket. 

Melyik nap vegye meg a legót pénzéből, ha tudja, hogy a bolt tulajdonosa azonos napokon azonos akciókat ír ki, 

és azt is tudja, hogy a kedvenc legójának az ára az üzletben 6900 Ft. Szeretne minél olcsóbban hozzájutni, és a 

másik játékot, ami esetleg vele jár, testvérének ajándékozná. A hét akciói a következőek voltak.: hétfői akció: 

MINDEN DOBOZ LEGÓRA KETTŐ VÁSÁRLÁSA ESETÉN 10 % KEDVEZMÉNY. keddi akció: A 

JÁTÉKAUTÓK MELLÉ ADUNK EGY LABDÁT 950 FT HELYETT CSAK 500 FT – ÉRT. szerdai akció: 

MINDEN LEGÓRA 25 % KEDVEZMÉNY, HA HÁRMAT VÁSÁROL. csütörtöki akció: 1 DB. 7000 FT – 

NÁL NEM DRÁGÁBB, ÉS 1 DB. 14000 FT – NÁL NEM OLCSÓBB LEGÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN A KÉT 

DOBOZ LEGÓ ÁRÁNAK KÜLÖNBÖZETÉÉRT MÉG LEHET EGY DOBOZ LEGÓT VÁLASZTANI 

INGYEN. pénteki akció: MINDEN EGYES LEGÓ ÁRÁBÓL ELENGEDÜNK 20 % -OT, HA VÁSÁROLNAK 

HOZZÁ 1 DB. 1500 FT ÉRTÉKŰ LABDÁT. szombati akció: MINDEN 1500 FT – NÁL DRÁGÁBB UDVARI 

JÁTÉKRA 30 % KEDVEZMÉNYT ADUNK, HA 8000 FT – NÁL NEM KEVESEBBÉRT VÁSÁROL 

NÁLUNK VALAMILYEN LEGOT.            A: szombaton       B: szerdán        C: csütörtökön                                 

D: Nincs ilyen nap.        E: pénteken    

4. Laci pólót szeretne magának venni. Szombaton el is indult, és négy üzletben nézte meg ugyanazt a pólót. Mind a 

négyben 8600 Ft – os áron árulták. Az üzletek kirakatában azonban a következők voltak kiírva.: 1. üzlet: 

HÉTFŐN MINDEN PÓLÓRA 15 % - OS KEDVEZMÉNY. 2. üzlet: HÉTFŐN MINDENRE 20 % - OS 

KEDVEZMÉNYT ADUNK. 3. üzlet: HÉTFŐN A PÓLÓK 35 % - KAL OCSÓBBAN KAPHATÓK. 4. üzlet: 

HÉTFŐTŐL KEZDVE MINDEN TERMÉKRE 25 % - OS KEDVEZMÉNY. A fiú elhatározta, hogy inkább 

hétfőn vásárolja meg a pólót.  Hány % - os haszonnal értékesíti az az üzlet a hétfői nap folyamán a Laci által 

kiválasztott pólót, amelybe a fiú a legnagyobb valószínűséggel be fog térni? A pólóhoz mindegyik üzlet 4500 Ft – 

os beszerzési áron jut hozzá.        A: 24, 22 % - os haszonnal értékesíti.     B: 25,22 % - os haszonnal értékesíti.                                                           

C: 124,22 % - os haszonnal értékesíti. D: 26,22 % - os haszonnal értékesíti.  E: 34,22 % - os haszonnal értékesíti.  

5. Egy négyzet alapú egyenes hasáb éleinek hossza: 5, 5, 10 egység. Zöld festékbe mártjuk, majd száradás után 

egységkockákra vágjuk. Hány olyan egységkocka lesz, amelynek nem kevesebb, mint két oldala zöld színű? 

A: 56   B: 64   C: 32   D: 24   E: 62 

6. Hogyan módosítsam a nevezőben lévő algebrai kifejezés behelyettesítési értékét, hogy a tört értéke 12 legyen? 
4𝑥𝑦2−2𝑥³𝑦

𝑦3−3𝑥
  x = - 6 és y = - 1            A: + 21        B: - 21         C: - 55         D: + 55           E: Nincs megoldás.  

7.  Egy városban szúrópróba szerűen megkérdeztek 3,2 · 104 embert, hogy melyik áruházban szokott vásárolni. Az 

áruházakat nevezzük x – nek, y – nak és z – nek. Az x áruházra összesen 7,076 · 103 , a z – re 2,2231 · 104 és az 

y – ra 1,9416 · 104 ember szavazott. Az x – re és a z – re 2,652 · 103, az y – ra és a z – re 1,3225 · 104 

megkérdezett szavazott. Mind a három áruházat 573 fő, két áruházat 1,5577 · 104 válaszadó jelölt meg. Hány 

megkérdezett jelölt meg válaszában csak egy áruházat?    A: 5318 fő       B: 3578 fő     C: 6954 fő  D: 12272 fő    

E: 15850 fő   

8. Egy háromszög oldalai centiméterben kifejezve egész számok, kerülete 22 cm. A centiméterben kifejezett 

oldalhosszak szorzata 320, és azt is tudjuk, hogy az a oldal centiméterben megadott mérőszáma egy szám köbe, a 

b oldal centiméterben megadott mérőszáma ugyanezen szám négyzete, a c oldal centiméterben megadott 

mérőszáma a 10 első hatványa. Milyen típusú háromszögről lehet szó?   A: derékszögű háromszög                       

B: tompaszögű háromszög  C: hegyesszögű háromszög    D: általános háromszög   E: egyenlő szárú háromszög 

9. Egy téglatest egyik lapjának egyik oldala 135 mm. Ennek a lapnak a területe 0,432 dm². A test térfogata 0,12096 

dm³. Mekkora a test felszíne?     A: 8996 mm²   B: 8,996 cm²   C: 1,7992 cm²   D: 1799,2 cm²   E: 179,92 cm² 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

10. A két diagram között valamilyen kapcsolat, összefüggés van. Mit ábrázolhatnak az alábbiak közül?:  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 60 q fa öt rászoruló család közötti szétosztását   B: egy sertés öt havi súlygyarapodását   C: 58 km – es 

futóverseny egyes szakaszainak megtételéhez szükséges időt másodpercben.   D: egy 50 fős évfolyam év végi 

jegyeinek a számát E: négy ország közötti 50 millió dollár szétosztásának az arányát    

11. Egy vállalat új igazgatót kapott. A működését azzal kezdte, hogy megduplázta az alkalmazottak számát, majd 

még felvett további 6 dolgozót. Három hónap múlva elbocsátotta a dolgozók 25 % - át. Egy hónnappal később 

kiderült, hogy akadozik a munka, ezért felvett 8 embert. Újabb három hónap elteltével kénytelen volt a dolgozók 

1 tizedét elküldeni. Így 45 dolgozója maradt a vállalatnak. Hányan dolgoztak a vállalatnál az új igazgató 

beiktatását követő hatodik hónapban?     A: 25          B: 50          C: 45       D: 56        E: 30 

12. Hány állításról mondhatjuk, hogy lehet, de nem biztos? 1.: Ha egy négyszög átlói merőlegesen metszik egymást, 

akkor a négyszög oldalai is merőlegesek egymásra. 2.: Az átlókra eső egyenesek merőlegesen metszik egymást a 

deltoidok esetében. 3.: Egy szám akkor osztható 9 – cel, 5 – tel és 4 – gyel, ha a számjegyeinek az összege 

osztható 9 – cel, és 0 – ra végződik.  4.: Fordított arányosságnál az összetartozó értékpárok szorzata mindig 

nullától különböző, állandó. 5.: Ha egy rombusz átlói 2 cm és 0,7 dm hosszúak, akkor a területe 0,0000007 m².  

A: 0    B: 2    C: 1   D: 4     E: 3   
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8.osztály                      1. forduló                    KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 

1. Egy játékos matematika szakkörön 8 tanuló kapott egy – egy szem cukrot a tanárnűjüktől. A nevelő felírt a 

táblára egy feladatot, amely így hangzott.: Egy 40 cm hosszú, 3 dm széles és 200 mm magas akváriumba 

belehelyezünk egy 12 cm – es élekkel rendelkező acélból készült kockát, majd feltöltjük vízzel, úgy hogy a víz 

szintje a kocka felső lapja fölött 3 mm – rel legyen. Ezt követően kivesszük a kockát a vízből. Mennyivel csökken 

az akváriumban lévő víz szintje, ha az akvárium üvegének falvastagságát nem vesszük figyelembe a feladat 

megoldása során? A tanárnő így folytatta: - Mindegyikőtök kap 5 perc gondolkodási, számolási időt. Ezután 

mindenki fogadhat cukorkája felajánlásával egy általa helyesnek vélt eredményre. Aki a helyes megoldáshoz a 

legközelebbi értéket mondja, az kapja az összes cukorkát. Holtverseny esetén a cukorkákat szétosztjuk a 

győztesek között. Öt perc után az alábbi válaszokat adták a gyerekek.: Zoli: 150 mm, Ági: 14 mm, Béla: 2,64 cm, 

Noémi: 1,94 cm, Fanni: 0,146 dm, Áron: 1,28 cm, Hugó: 0,0244 m, Aladár: 0,0142 m Hány szem cukorkát kapott 

az, aki a legközelebbi értéket mondta a megoldáshoz? A: 8       B: 2       C: 4            D: 1      E: 3  

2. Az első egyenlet megoldását (x) írd be a másodikba, majd ezt is megoldva (y) határozd meg z értékét is! Mennyi 

lesz az 
𝑧

𝑥
 · y értéke?    

𝑥+6

5
 · 6,75 = 13,5;   y · ( x + 9 ) + 58,3 = 159,7;   y · z + 75,6 = 32,5 · x – 40,4                                                                                                                 

A: 0,35              B: 3,598763              C: 35,35            D: 35                E: 3,5 

3. Laci a következővel fogadta barátját, Misit az iskola előtt.: - Képzeld, bebizonyítottam, hogy 5 = 7 - tel! A 

következő algebrai kifejezésből indultam ki: a = 
3𝑏

2
. A kifejezésbe egész számot behelyettesítve sokszor egész 

szám lesz az a érték is. pl.: b = 12, akkor az a: 18. Ha megszorzom az egyenlet mindkét oldalát 4-gyel, akkor 4a = 

6b-t kapom. Az együtthatókat helyettesítem egy-egy kivonással, akkor így is felírhatom.: ( 14 – 10 ) a = ( 21 – 15 

) b A zárójelet felbontom.: 14a – 10a = 21b – 15b Mindegyik oldalból elveszek 14a-t, és hozzáadok 15b-t. 14a – 

10a – 14a + 15b = 21b – 15b – 14a + 15b. Elvégzem az összevonásokat.: 15b – 10a = 21b – 14a Ezt követően 

kiemelek 5 – öt és 7 – et.: 5 · ( 3b – 2a ) = 7 · ( 3b – 2a ) Ha az egyenlet mindkét oldalát elosztom ( 3b – 2a ) – 

val, akkor azt kapom, hogy 5 = 7 – tel. Misi nagyon elcsodálkozott, majd a következőket mondta barátjának: - … 

Mit mondhatott Misi Lacinak, ha rájött, hogy hol tévesztett Laci?     A : - Amikor az együtthatókat 

helyettesítetted kivonással, akkor más számok felhasználásával kellett volna felírni a 4 – et és a 6 – ot, mert akkor 

nem jött volna ki ez a butaság.    B: - A kiemelésnél nem jó számokat emeltél ki a zárójel előtti szorzótényezőnek. 

A 10 – et és a 3 – at kellett volna kiemelni.   C: - Az egyenlet mindkét oldalát meg kellett volna szorozni – 1 – 

gyel a zárójel felbontása után.   D: - Az egyenlet mindegyik oldalából el kellett volna venni 15b – t és hozzáadni 

14a – t, nem pedig fordítva.   E: - A kiindulási algebrai kifejezés alapján a ( 3b – 2a ) értéke 0. Így a végén 0 – val 

osztottál. 

4. A műveletsor végeredményéhez melyik prímszám áll a legközelebb? 
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A: 13                 B: 2                  C: 3                    D: 5                     E: 7 

5. Egy teherautó henger alakú tartályának átmérője 35 dm, és teljesen feltöltve 20 m³ folyadék fér el benne. Hány 

fordulóval tud 58 tonna napraforgó olajat elszállítani a présüzemből a palackozóba?  A: 2   B: 3  C: 4   D: 5  E: 1 

6. Egy tört számlálójából és nevezőjéből ha elvennénk 4 – et, akkor a tört értéke – 1 lenne, ha a számlálóhoz és a 

nevezőhöz hozzáadunk hetet, akkor 1 hatod híján egy egész lenne a számláló és a nevező hányadosa. Mennyi a 

kiindulási tört számlálójának és nevezőjének az összege?   A: 5             B: 9               C: 3            D: 8             E: 4    

7. Egy középiskolában angolul, németül, franciául lehet tanulni. Egy 10. – es évfolyamról a következőket tudjuk.: 

35 - en franciát tanulnak, németül 22 – en, angolul 27 – en. Franciául és angolul 12 – en, franciául és németül 10 

–en, németül és angolul 5 – en tanulnak. Mindhárom nyelvet 9 – en tanulják. Hányan nem tanulnak egyetlen 

nyelvet sem, ha tudjuk, hogy az évfolyam 3 osztályból áll, és összesen 65 – en vannak.  

A: Nem lehet megállapítani.             B: 2                         C: 5                        D: 3                          E: 8  

8. Mennyi az összege az összes olyan háromjegyű számnak, amelyekben csak páratlan számjegyek szerepelnek?     

A: 69375               B: 69735               C: 73965                 D: 93576              E: 39657 

9. Egy kereskedő egy termékhez 8500 Ft – os beszerzési áron jut hozzá. Termékeit 20 % - os haszonnal értékesíti az 

üzletében. Egy másik kereskedésben ugyanezen termék 35 Ft – tal kerül kevesebbe. Mekkora beszerzési áron jut 

a másik kereskedés ehhez a termékhez, ha a tulajdonos 21 % - os haszonnal értékesíti ezt a terméket? A feladat 

megoldása során figyelembe kell venni a magyarországi kerekítési szabályokat.  A 8500 Ft     B: 8300 Ft                 

C: 8400 Ft     D: 8450 Ft    E: 8550 Ft 

 

 

 



8.osztály                      1. forduló                    KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 

10. János bácsi előnevelt csirkéket vásárolt, de nem volt mibe raknia a takarmányt nekik. Elhatározta, hogy készít 

egy vályút. Egy befelé lejtő, trapéz keresztmetszetű etetőt tervezett. A következőt vetette papírra.:  
                     c 
                                                a: 15 cm, b: 130 mm, c: 2,5 dm, mélysége: 0,12 m              

   b          mélység            b 

 

                     a 

Milyen hosszú legyen, ha azt szeretné, hogy 30 dm³ takarmány biztosan beleférjen?  A: 1 m – nél hosszabb, de 11 

dm – nél rövidebb.      B: 12 dm – nél hosszabb, de 124 cm – nél rövidebb.    C: 1,25 m – nél nem rövidebb.        

D: 12,4 dm – nél nem hosszabb.      E: 1200 mm hosszú legyen. 

11. Róbert a születésnapjára meghívta 11 legkedvesebb barátját. Az édesanyja nem tudta, hogy 11 vendég fog 

érkezni, ezért csak 7 tábla csokoládét vásárolt. Robi azonban ügyes volt matematikából, és szétosztotta maga és 

barátai között a csokoládékat anélkül, hogy egy csokoládét is 12 egyenlő részre osztott volna. Hogyan 

gondolkodott az ünnepelt?  

A: 3 tábla csoki mindegyikét négy egyenlő részre osztotta, a többi táblát három egyenlő részre osztotta, és 

mindenkinek adott egy darabot mindkét fajtából. Az utolsó 2 darabot ő ette meg.  

B: 3 tábla csoki mindegyikét három egyenlő részre osztotta, a többi táblát hét egyenlő részre osztotta, és 

mindenkinek adott egy darabot mindkét fajtából. Az utolsó 2 darabot ő ette meg.                                                                                                                                                                             

C: 2 tábla csoki mindegyikét négy egyenlő részre osztotta, a többi táblát három egyenlő részre osztotta, és 

mindenkinek adott egy darabot mindkét fajtából. Az utolsó 5 darabot ő ette meg.                                                                                                                                                                                

D: 5 tábla csoki mindegyikét négy egyenlő részre osztotta, a többi táblát öt egyenlő részre osztotta, és 

mindenkinek adott egy darabot mindkét fajtából. Az utolsó 2 darabot ő ette meg.                                                                                                                                                                             

E: 5 tábla csoki mindegyikét négy egyenlő részre osztotta, a többi táblát három egyenlő részre osztotta, és 

mindenkinek adott egy darabot mindkét fajtából. Az utolsó 3 darabot ő ette meg.  

12. Egy háromszög legnagyobb belső szögének külső szöge: β + γ. A legkisebb belső szögének külső szöge: β + γ + 

β. A harmadik belső szögének külső szöge: β + γ + γ. Azt is tudjuk még róla, hogy az egyik belső szöge 

feleakkora, mint a középső szöge. Mekkora a legnagyobb és a legkisebb belső szögek külső szögeinek az 

összege?    A: 210°              B: 150°                 C: 270°                D: 240°              E: 120° 
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 KÓDLAP 1. forduló  

iskola neve, címe:______________________________________________________________________________________ 

versenyző neve, osztálya:____________________________________________       ______./_________osztály 

A FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

tantárgy: MATEMATIKA 

 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. FONTOS! Fekete filccel vagy kék tollal jelöld a 

megoldásaidat a megfelelő helyre x-et téve!  A 

kereten kívülre ne lógjon át vonal! A tépett, gyűrött, 
firkált, hajtogatott, maszatos kódlapot nem tudjuk 
értékelni. feladási határidő: 2019. november 5. A 

FELADÁSI HATÁRIDŐT NE LÉPD TÚL! 

levelezési cím: KÖRÖSÖK MENTI 

LEVELEZŐS VERSENY 5502 Gyomaendrőd, 

Pf. 34. e-mail: OKMMV@freemail.hu  
„… egy verseny, ahol nem csak a dicsőségnek 

lehet örülni…”Kódlapot e-mail-ben is elfogadunk. 
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