
5. osztály 2. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Egy tört számlálója kilencszerese a nevezőjének. Mit mondhatunk 

biztosan a tört értékének változásáról, ha a számlálóból elveszünk 2022-t, 

a nevezőjéhez meg hozzáadunk 2023-at?   A: A tört értéke növekedett.    

B: A tört értéke növekedhet vagy csökkenhet.  C: A tört értéke nem 

változik meg.  D: A tört értéke csökkent.   E: A tört értéke nem változik 

vagy csökkenhet. 

2. A számegyenesen van egy pozitív egész szám, amelytől ha balra is és jobbra is ugyanannyit 

lépek, és az így kapott két szám összegéhez még hozzáadom a kiindulási számot, akkor 2022 – őt 

kapok. Hány évvel ezelőtt volt ilyen év?  A: 2    B: 3   C: Nincs ilyen szám?   D: 5   E: 7  

 

3. Két együgyű vándor, János és Jeromos betévedt egy 

sűrű,mesebeli erdőbe. A harmadik napon találkoztak egy 

jóságos tündérrel. A tündérnek volt egy nagy ládikája. Amelyre 

a következő volt írva.:HA IDETESZED AZ ARANYAIDAT, 

AKKOR MEGHÁROMSZOROZOM ŐKET. János vándornak 

385 aranya, Jeromosnak 240 aranya volt. Azon kezdtek 

tanakodni, hogy hogyan tegyék bele a ládába aranyaikat, hogy 

mindkettőjüknek ugyanannyival növekedjen a vagyona. Ezt 

meghallotta egy arra járó furfangos ember, és a következőket 

mondta a két vándornak: 

- János tegye be aranyainak az ötödét, Jeromos a negyedét, s 

ekkor mindketten ugyanannyi aranyat kapnak majd. A tanácsért 

cserébe azonban kérek Jánostól 5 aranyat, Jeromostól pedig 4 – 

et.  

A két vándor hitt az embernek, s megadták neki, amit kért. Ezt 

követően a tanács szerint jártak el. 

Mit mondhatott a két vándor az erdőből kifelé jövet? 

 

   A: Ha egyszerre beteszik az összes aranyat a ládikába.  B: Ha külön – külön teszik bele a 

ládikába az aranyakat. C: Az összes arany felét teszik bele egyszerre a ládába, majd a másik felét.   

D: Akárhogy is tanakodnak, sehogy sem fognak jobban járni.  E: Ha egyesével teszik bele az 

aranyakat.  

4. A Mikulás december elején nagy bajban volt. A 

raktárában megszámolt még 225 szem piros csomagolású, 

450 szem zöld csomagolású, 855 szem sárga csomagolású 

szaloncukrot. Ezeket szerette volna minél nagyobb számú 

csomagban elhelyezni úgy, hogy mindegyik csomagban 

legyen 1, 2 vagy 3 szem szaloncukor. A több szemet 

tartalmazó csomagokban nem lehet egyforma csomagolású 

szaloncukor. Hány csomagot készíthetett, ha jól 

gondolkodott? A: 1530 darab csomagot készített.  B: 225 darab csomagot készített.   C: 855 darab 

csomagot készített.  D: 1080 darab csomagot készített.  E: 1030 darab csomagot készített.   



5. Melyik nyitott mondathoz nem találsz szöveget és melyik szöveghez nem találsz nyitott 

mondatot?  

a ( 345 + 345 · 6 ) : 7 = ? A Zoli odaadta a 34850 forintjának a tizedét 

Tamásnak. Tamás édesapja megduplázta ezt az 

összeget, de azt is, ami Tamás malacperselyében 

volt. Így Tamás meg tudta vásárolni a 12500 

forintba kerülő hátitáskát. Mennyi pénz volt a 

malacperselyben?  

b ( 345 + 345 · 6 ) : 5 = ? B Evelin talált a malacperselyében 345 Ft – ot. Zoli, 

a testvére amikor meglátta csak ennyit mondott: 

-Nekem hatszor annyi megtakarított pénzem van, 

mint neked. Meg tudnád-e mondani, hogy mennyi 

pénz jutna fejenként, ha a tiedet és az enyémet 

szétosztanánk öt testvérünk és mi közöttünk 

igazságosan? 

c ( ? + 34850 : 10 ) · 2 = 12500 C Mennyit adjak 12500 és 30000 ötödének 

különbségéhez, hogy 30000 hatodát kapjam? 

d 12500 – 30000 : 6 + ? = 30000 : 5 D Egy osztálykirándulás végén Jocó a következőket 

mondta otthon szüleinek:  

-Amikor megérkeztünk a tanárunk kiosztotta a 

megmaradt 49700 Ft – ot a 70 gyerek között. 

Ebből vettem hazafelé sétálva egy 350 Ft - os 

tollat és 10 szem cukorkát a sarki boltban. 

-Mennyi volt a cukorka szemenként, ha egy 

forintod sem maradt? - vágott közbe az apja. 

- Húsz forint. - felelte Jocó. 

- Az nem lehet. – szólalt meg anya 

Mennyiért adta a sarki boltos a cukorkának 

szemjét?  

e ( 12500 + ? ) – 30000 : 6 = 11500 E Mennyivel adjak többet 12500 – hoz, ha azt 

szeretném, hogy az összeg csupán ezerrel legyen 

kevesebb a 30000 hatodának elvétele után? 

f 49700 : 70 – 360+ 10 · ? = 0 F Egy téli reggelen a sarki boltban Zoli 

édesanyjának az eladó 345 Ft – ot adott vissza a 

vásárlás után. Gerzson apukája azonban hatszor 

annyit kapott vissza.  

-Hm...Milyen érdekes? – töprengett el Laci, aki az 

egészet látta. Nekem egy hétig elég lenne iskola 

előtt a reggelimre a visszajárók összege.  

Mennyit költ minden iskolai napon Laci reggelire? 

A: f, E   B: d, C   C: a, B   D: c, D   E: b, E  

 

 

 



6. Egy horgász hányszor dobta be szerelékét, egy délelőtti horgászat során összesen, ha a 

következőket tudjuk: 

-kétféle ízesítésű kukoricát használt csalinak 

-egy horogra 5 szem kukoricát fűzött fel 

-a szerelékén két egyforma méretű horog volt 

-a kétféle ízesítésű kukoricák felhasználásával az összes lehetséges 

sort felfűzte a horgokra 

-mindegyik bedobás során más – más módon fűzte fel a 

kukoricákat. 

A: 10 - szer   B: 64 - szer   C: 16 – szor   D: 12 – szer  E: 16 – szor 

7.  Melyik bűvös négyeztben van hiba? ( Ha van ilyen bűvös négyezt egyáltalán. ) 

  A                                     B                                  E: Egyikben sincs hiba. 

6112 6319 5791 

5753 6074 6395 

6357 5829 6036 

 

C                                   E   

 

   

 

 

 

8. Tamás és Lajos koma, a két szomszéd a kert 

végében mindig megbeszélik az őszi 

gyümölcsszüretet. 

- Adjon Isten, Lajos koma!  

- Magának is!  

- Hogy vannak az unokák? - kérdezte Tamás.  

- Köszönöm, kérdését. Nagyon elevenek, és nagyon szeretik a leszüretelt körtét.  

- Most, hogy így szóba jött. Mennyi lett a körtéje az idén? - érdeklődött Tamás. 

- 20 dkg híján 40 kg. Hát kendnek?  

- Másfél kilóval több, mint a tavalyi 45 kg. Almája mennyi lett?  

- Pontosan 58 kg 60 dkg almám termett.  
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- Nekem 5 kg - mal több. - vágta rá Tamás.  

- A szőlő hozott a legtöbbet, Mádfél mázsa termett a kis kertemben.  

- Az szép. Én nem büszkélkedhetek ekkora szőlőterméssel. 25 kg - mal kevesebbet szüreteltem, mint 

maga.A sárgabarack azonban rekordot döntött az idén. 85 kg 80 dkg - ot szedtem le a fákról. 

- Nekem a sárgabarackból csak 50 kg termett.  

A beszélgetést végighallgatta Margó néni, Lajos bácsi felesége és Vera nénje, Tamás bácsi nővére.  

-El ne higgye Tamás, amit Lajos mondott! Mindegyik termésből 20 kg - mal kevesebb termett. - 

mondta Margó. 

-Maga se vegye komolyan Tamás minden szavát! Almából 23 kg - mal, körtéből 19 kg – mal, 

szőlőből 20 kg - mal kevesebb termett. Sárgabarackból meg 10 kg - mal több. - zárta le a 

beszélgetést Vera nénje. 

Melyik diagram ábrázolja pontosan Lajos és Tamás bácsi termését összesen? 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

E: egyik sem 
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9. Zénó és Arisztid, a két agyafúrt 

vidéki horgász sokszor kimegy a 

közeli holtágra egy kicsit pecázni. 

Sűrűn előfordul, hogy nincs kapás 

egyikőjüknek sem, s ilyenkor 

társasjátékkal játszanak. Az egyik 

ilyen játék során a következőkben 

állapodtak meg: Három dobókockával kell dobni. Egy dobás 

csak akkor érvényes, ha mind a három szám különböző. A 

dobott számokat csökkenő sorrendbe rakva háromjegyű számokat képeznek. Ha az így kapott 

háromjegyű szám kisebb 540 – nél, akkor Zénó lép egyet, ha 540 – nél nagyobb, akkor Arisztid. 

Melyik horgásztárs véleménye helyes? 

A: Ubul: Szerintem ilyen szabályok mellett Zénónak nagyobb az esélye a nyerésre. B: Emőke: Az 

én véleményem az, hogy a játék szabályai igazságosak. C: Károly: Akkor lenne igazságos a 

társasjáték, ha a dobásoknál 540 helyett 550 lenne a határ. D: Dömötör: Úgy gondolom, hogy ilyen 

szabályok mellett Arisztidnak kisebb az esélye a nyerésre. E: Hugó: Én úgy gondolom, hogy 

igazságosabb lenne a társasjáték szabálya, ha a dobott számokat növekvő sorrendbe rakva 

képeznének háromjegyű számokat. 

10. Az erdei tisztáson Ugri, Füles és Tappancs, a három kisnyúl ugróbajnokságot rendezett. 

Hazafelé ugrándozva a következőket mondták a szembe jövő medve anyónak: 

-Füles nem lett második az ugróversenyen. 

-Ugrinak nem sikerült az első helyet megszereznie. 

-Tappancs sajnos a második helyen végzett. 

Mint utólag kiderült két tapsifüles füllentett. Ki hanyadik helyen végzett? 

A: 1.: Tappancs 2.: Füles 3.: Ugri   B: 1.: Ugri 2.: Füles 3.: Tappancs   C: 1.: Füles 2.: Ugri 3.: 

Tappancs    D: 1.: Tappancs 2.: Ugri 3.: Füles    E: 1.: Ugri 2.: Tappancs 3.: Füles     

11. Petit minden nap elküldi az édesanyja a zöldségeshez. A mai napon a következőt mondta 

kisfiának:  

- Adok neked 4000 Ft – ot. Hozzál belőle 2 kg – nál több banánt és kivit! Ha marad még a 4000 Ft 

– ból, akkor hozhatsz narancsot is.  

A fiú elment a boltba, ahol a következőket látta: banán: 725 Ft / kg; narancs: 650 Ft / kg.  

A kivi 35 Ft – tal többe kerül kilogrammonként, mint a banán.  

Először banánt tett a kosarába, majd kivit.  

A kasszánál megmérték a gyümölcsöket, és a mérleg a következőket mutatta: banán: 2,4 kg; kivi: 

2,1 kg.  

Melyik állítás hamis a következők közül?  

A: Tudott venni 1 kg narancsot. B: Feleanannyi kg narancsot is tud még venni, mint kivit.             

C: Több, mint másfél fél kg narancsot tud még venni a visszajáróból.   D: Harmadannyi kg 

narancsot is tud még venni, mint banánt. E: Maradt narancsra pénze. 

 

 

  



12. Egy halastóba 2018 -ban,2020 - ban és 2022 - ben telepítettek halakat. 

Az utolsó két alkalom során összesen 1540 kg pontyot, 3 mázsa keszeget, 

185 kg csukát, 
9

10
 mázsa harcsát, 12300 dkg kárászt és még 130 kg amurt 

engedtek a tóba. Hány mázsa hal lehetett a tóban 2022végén, ha a halastó 

tulajdonosa a következőt nyilatkozta a helyi újságnak: 

-2018 -ban alakítottunk ki egy üres halastavat. A feltöltése után 670 kg 

pontyot, 6 mázsa keszeget, 120 kg süllőt és 190 kg amurt telepítettünk 

bele. 2020 - ban és 2022 - ben a már korábban megírt telepítések 

történtek meg. A 2019 - es évben megrendezett horgászversenyek során 
62

10
 

mázsa hal került ki a tóból. Ezt a mennyiségeket a horgászok elvihették. 

Az első négy évben 270 kg hal pusztult el. A szaporodás miatti 

gyarapodás pedig 550 kg - ra tehető. Az idén eddig 32 kg volt a pusztulás, 

a gyarapodás pedig 40 kg. Izgatottan várjuk az idei év első horgászversenyét. Reméljük, sok helyi 

horgász benevez erre a versenyre!  

Ha az adatok pontosak, akkor az interjú idejében hozzávetőlegesen ( százasra kerekített értékkel 

megadva ) hány kg hal úszkált a tóban? 

A: 4800 kgB: 4900 kg   C: 4200 kg   D: 3600 kg  E: 3500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. osztály 2. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Peti és édesapja nagyon szeret horgászni. 2022. július 14 – én elhatározták, 

hogy úgy ünneplik meg az édesapa 45. születésnapját, hogy 

kimennek pecázni a közeli tóra. Peti csak spiccbottal horgászott, 

hogy apjának fogjon csalihalakat. Nagyon kellemesen 

teltek az órák. A fiú által fogott keszegekkel édesapja két 

csukát is kifogott. A többi csalihalat vagy letépte valami a 

horogról vagy egyszerűen elpusztult. „Hány halacskát fogtál már 

eddig nekem kisfiam?” - kérdezte úgy délután 2 óra körül az 

édesapa - „Pont annyit, mintha a születési dátumod utolsó két 

számjegyéből képzett számból elvenném a 32. kétjegyű számot” - 

mondta a fia - „Akkor 34 - et fogtál eddig” - jött a felelet -„Nem.” - vágta rá Peti -Akkor 

mennyit?  A: 30 – at    B: 36 – ot      C: 34 – et     D: 33 - at   E: 32 – t 

2. Egy rövid feladat: 

4

3
 · 5 + 

3

6
 : 

2

4
 + ( +

4

10
 ) · ( - 

2

4
 ) + 260,5 > 2075,1 - ? < 599 

Mely pozitív egész számok teszik igazzá a nyitott mondatot?A: 1807 – nél kisebbek   B: 1476 – 

nál nagyobbak   C: 1807 – nél nem kisebbek   D: 1807 – nél nagyobbak   E: 1476 – nál nem 

nagyobbak 

3. Egy falusi iskola egyik 250 m² - es épülete egy olyan téglalap 

alakú telken helyezkedik el, amelynek az egyik oldala ötszöröse 

a másiknak. A telek kapuja 2 és fél méter hosszú. A telken még 

van egy 24 m² - es épület is. A telek kerítése pedig 220 cm 

magas, és 225,5 m hosszú a kapu nélkül. Egyik épület egyik 

oldala sincs a telek határán. A gyerekek minden reggel fél 8 és 

8 között érkeznek meg. A nevelők már negyed nyolckor ott 

vannak. Mekkora területen futkározhatnak az iskola udvarán 

szünetben a gyerekek? A: 581 m²   B: 855 m²   C: Ennyi információból nem lehet meghatározni.   

D: 573 m²   E: 842 m² 

4. A nyári vakáció alatt Andrásék, Béláék, Daniék és Feriék családja kibérelt egy kis faházzal 

rendelkező telket egy hétvégén. Úgy tervezték, hogy 48 órás horgászversenyt rendeznek a 

családok között. Vasárnap este megmérték az egyes családok által fogott halak tömegét. Dani 

édesapja volt az, aki lejegyezte, és összeadta a mért adatokat. A számolás után csak ennyit 

mondott: 

-Úgy látom, hogy két család ugyanannyi tömegű halat fogott.  

 Hányféle lehet a verseny eredménye, ha háromféle ( 1., 2., 3. ) helyezést engedtek meg? 

A: 36 féle   B: 24 féle   C: 12 féle   D: 32 féle 

5. Tamás a születésnapi zsúrjára meghívta 12 

barátját. Egy négyzet alakú asztal körül 

oldalanként 2-2 széket, és minden sarokra is 

ugyancsak egyet. Ezt követően elkészítette a 

12 – nél kisebb pozitív egész számok 



számkártyáit kétszer, hogy az érkező vendégek az egyik sorozatból egyet húzva, az azon lévő 

számnak megfelelő helyre ülnek majd, a második sorozat kártyáit pedig, úgy akarta elhelyezni a 

székeken, hogy az asztal mindegyik oldalán az összegük 22 legyen. Akárhogy is rakosgatta a 

kártyákat, mindig azt tapasztalta, hogy az asztal sarkain lévő számok összege folyton ugyanannyi. 

Szerinted mennyit kapott? A: 13 – at    B: 10 –et     C: 12 – t   D: 8 – at    E: 5 – öt 

6. Az ifjúsági horgászverseny döntőjébe Aladár, Botond, Feri, Gábor, János és Lajos került be a 

tavaszi kishalfogó verseny során. Imi, Sanyi és Zénó azon vitatkoztak, hogy mi lesz a döntő 

eredménye. Azon folyt parázs vita, hogy milyen sorrendben végeznek a versenyzők. Tippjeiket 

papírra is vetették: 

Sanyi papírján a következő állt:  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Lajos János Gábor Feri Botond Aladár 

 

Zénójén pedig ez: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Botond Feri János Gábor Aladár Lajos 

 

Imi is papírra vetette tippjét. 

Megegyeztek abban, hogy aki hármójuk közül eltalálja mind a hat versenyző befutásának 

sorrendjét, az a másik kettőtől egy tábla csokit nyer.  

A verseny döntője után Imi felkiáltott:  

-Megnyertem a csokikat! Nektek csak 3-3 találatotok volt.  

Hányféle sorrendje lehetett Iminek? A: 1   B: 4   C: 2   D: 3   E: 5 

7. Kivontunk két, hármas számrendszerben felírt tizedes törtet. Az azonos jelek azonos 

számjegyeket takarnak. Hány megoldást találsz?   A: egyet   B: egyet sem   C: kettőt   D: hármat   

E: ötöt 

 

 , 

- ,  

______________________________ 

  , 

 

 

 

 

 



Hányszor hányas bűvös négyzet 

szükséges a következő feltételhez? 

-A bűvös négyzetben szerepeljen az összes 

páratlan szám 1 – től 49 – ig. 

-Vízszintesen, függőlegesen és a két átló irányában a számok 

összege 125 legyen. 
 

8. - Gyerekek! Gyerekek! A mai szakköri foglalkozáson a bűvös négyzetekkel fogunk foglalkozni. 

- mondta a tanár úr egy délutáni szakköri foglalkozás elején. Íme az első feladat: 

 

   pl.: 

   

   

   

     3x3 

 

Melyik gyermek oldotta meg helyesen a feladatot? 

A: Hugó: 6x6   B: Tivadar: 7x7   C: Kálmán: 5x5   D: Ervin: 4x4   E: Dénes: 8x8  

9. Misi kapott egy szép könyvet. Az első nap elolvasott 25 oldalt, majd ezután 

naponként mindig 6 - tal többet olvasott egészen a hetedik napig. A nyolcadik 

napon is ugyanannyit olvasott, mint a hetediken. Ezután minden nap 5 oldallal 

kevesebbet olvasott, mint előtte. Így az utolsó napon 6 oldalt olvasott volna, de 

már csak 2 oldal volt hátra. Hány oldalas könyvet kapott Misi? 

A: 149 oldalas  B: 148 oldalas  C: 194 oldalas  D: 149 oldalas  E: 150 oldalas 

10. „Az egyik év januárjában pontosan négyszer volt hétfő és péntek. Milyen napra esett ebben az 

évben január harmadika?” Mondta a tanárnő egy fakultáción a gyerekeknek.  

Hányszorosára növekedne a helyes válaszok száma, ha január helyett áprilist mondott volna?       

A: Nem változott volna.   B: kétszeresére   C: háromszorosára   D: félszeresére   E: negyedére 

11. Az egyik hatodik osztályba egy új tanuló érkezett Angliából, John. Testnevelés órán be kellene 

majd állnia a tornasorba a többi fiú közé. Az osztály fiú tanulói azon vitatkoztak egész nap, hogy 

kik közé álljon be John, ha az ő magassága 5 láb 11 hüvelyk. A következő diagram a fiúk 

testmagasságát ábrázolja: 

 

...és te szerinted hová álljon?  

1,83

1,75
1,73

1,82
1,84

1,61

1,71

1,74

1,79

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

Kálmán Máté Nándor Mihály Elemér Géza Ottó Norbert Lajos

Az osztályba járó fiúk testmagassága méterben



A: Géza és Ottó közé   B: Ottó és Nándor közé   C: Kálmán és Lajos közé   D: Lajos és Mihály 

közé   E: Kálmán és Elemér közé 

12. Melyik számjegyet írhatom a kérdőjel helyére ( a nevező tízes helyi értékére ), hogy a 

műveletsor igaz legyen? 

1

?2
 + 

3

5
 · 2 - 

8

6
 : 4 = 

19

20
       A: 5   B: 4 C: 3  D: 2   E: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. osztály 2. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Töhötöm miután a matematika dolgozatát négyesre megírta, 

felbátorodott. Megpróbálta elkészíteni az egész osztály 

matematikai jegyeit (magát is belevéve) ábrázoló kördiagramot. 

Még azt is kiszámolta, hogy mekkora középponti szög tartozik az 

ötöst, négyest, hármast, kettest, egyest író gyerekek létszámához. 

A következőket jegyezte le egy papírra a diagram elkészítése 

előtt: ötös: 7 fő: 8400’; négyes: 5 fő: 6100’; hármas: 3 fő: 6700’; 

kettes: 2 fő: 2500’; egyes: 1 fő: 1200’. Rájött, - miután 

hozzáfogott az elkészítéséhez -, hogy az értékek összege 

nagyobb, mint 360°. Így nem tudja elkészíteni a kördiagramot. 

Hány jegynél tévesztett a számolás során? A:1 B:2 C:3 D:4 E:5 

2. Egy teherautó három nagy dobozban hozott árut egy 

üzletbe. Meg akarták mérni mindegyiket, de a mérleg 

elromlott. 150 kg-nál nagyobb tömeget mutatott csak ki, de 

azt is más-más mértékegységgel. A sofőr jó volt 

matematikából, és meg tudta oldani a problémát. Feltette az 

első és a második dobozt, a mérleg 43500 dkg-ot mutatott. 

Ezt követően a második és a harmadik doboz következett. 

A mérleg ekkor 5,44 q-át mutatott. Utoljára az első és a 

harmadik ládát mérte meg. A mérleg 0,607 t-át írt ki. Hány 

kg árut vitt aznap a sofőr ebbe az üzletbe összesen?  

A: 793 kg-ot  B: 435 kg-ot  C: 544 kg-ot  D: 0,79 kg-ot  E: 7930 kg-ot 

 

3. Hányféle különböző ( egymástól eltérő ) értéket vehet fel az x ás az y úgy, hogy a kapott ötjegyű 

többszöröse legyen a 36 – nak?                    X 1 2 3 Y 

A: egyet  B: kettőt   C: egyet sem   D: négyet   E: ötöt 

 

4. Egy országos matematika versenyre az egyik iskolából 34 

tanuló nevezett be. A verseny során három feladatot kellett 

helyesen megoldani.  

A verseny végén az egyik tanár a következőket mondta a 

résztvevő tanulóknak: 

- A verseny első feladatát 23 – an, a másodikat 17 – en, 

a harmadikat 19 – en oldották meg helyesen.  Az első kettő feladatot 10, a másodikat és 

harmadikat 7, az első és a harmadikat pedig 18 versenyző számolta ki helyesen. Mindhárom 

feladatot 7 – en oldották meg hibátlanul, ők jutottak tovább a 2. fordulóba.  

Hány tanuló nem tudott egyetlen feladatot sem megoldani? 

A: Nincs ilyen tanuló.   B: kettő tanuló   C: négy tanuló   D: egy tanuló   E: három tanuló 

 

5. Kiránduljunk egyet!  

Aprófalvából reggel 6 órakor elindult egy kisebb kiránduló csoport a 

16 km – re lévő Böhönyébe. Fél kilencig 4 km/h sebességgel 

haladtak. Ezt követően kilenc óráig pihentek, majd 3 km/h – s 

átlagsebességgel folytatták útjukat Böhönyéig. Azonban rá egy órára, 

ahogy elindult az előző csapat Aprófalvából, Böhönyéből is útra kelt 

néhány kiránduló. Ők kilenc óráig mentek 4 km/h sebességgel, majd 

megpihentek, s délelőtt tíz órakor indultak tovább 5 km/h 



átlagsebességgel.  

Melyik állítás hamis? A: Böhönyétől 6 km – re találkoztak.   B: Fél kilenckor találkoztak.   C: A 

két csoport nem egyszerre pihent.   D: A Böhönyéből indulók déli 12 óra előtt fél órával érkeztek 

meg Aprófalvába.   E: Az Aprófalvából indulók 36 perccel korábban érkeznek meg Böhönyébe, 

minta a Böhönyéből indulók Aprófalvába. 

 

6. Tibi kiválasztott 7 darab 25 – nél kisebb pozitív egész számot. Felírta őket egy – egy 

számkorongra. Az ábrán látható módon el is helyezte őket, majd a korongokon lévő számokat 

nyilak segítségével elkezdte összekötni azok valódi osztóival. ( a nyíl a szám valódi osztójára 

mutat ) Melyik állítás igaz Tibi ábrájával kapcsolatban?  A: Egy nyíl sem hiányzik.   B: Három 

nyíl hiányzik.   C: Kettővel több nyíl van, mint kellene.   D: Egy nyíllal kevesebb van, mint 

kellene.   E: Négy nyíllal kevesebb van, mint kellene. 

 

 

  

 

 

 

7. Botond gyakran kiviszi öccsét horgászni a közeli tóra. Minden egyes alkalommal 

valamilyen fejtörő rejtvénnyel is készül, amelyet aztán az öccsének kell megfejtenie 

pecázás közben. A minap a következővel készült:  

-Ma ragadozó halra horgászunk. A vödrömben kárászok. keszegek és küszök vannak csalinak. Egy 

híján 20 – an vannak. Legfeljebb 13 darab halat kell becsukott szemmel kivennem a vödörből, 

hogy biztosan legyen közte 2 darab küsz. A keszegek 3 – mal kevesebben vannak, mint a kárászok.  

A küszök kétszer annyian vannak, mint a keszegek. Legfeljebb 16 darab halat kell kivenni a 

vödörből, hogy biztosan legyen közte 1 darab keszeg. A keszegek és a küszök összesen 12 – en 

vannak. 

-Kicsit túllőttél a célon. Én már az első … mondatod után ki tudtam számolni, hogy hány darab 

keszeg, küsz és kárász lapul a vederben. 

Mit mondhatott az öcsi? A: 6   B: 5   C: 4   D: 7   E: 2 

8. Matekmikulás…! December 6 – án ellátogatott a Mikulás a 7. b 

osztályba is. Úgy gondolta, készül egy kis feladattal: 

-Kedves gyerekek! Nagyon szeretek kosarazni, de a matematika is 

közel áll hozzám. A következő feladatot találtam ki nektek idefelé 

jövet: „A kosárlabda csapatom vett két darab egyforma mezt. 

Hányféleképpen oszthatja ki a mezeket edzőnk, ha egy játékos egy 

mezt kap, vagy egy játékos több mezt is kaphat. A két kapott érték 

összege megegyezik a puttonyomban lévő csomagok számával. Aki 

megsúgja nekem a helyes megoldást, az kap egy csomagot. 

Az osztály minden tanulója helyesen válaszolt. Hány csomagot osztott 

ki a Mikulás? A: 15   B:10   C: 5    D: 12    E: 25 

Hányféleképpen? 

VALÓDI 

OSZTÓ? 



9. Vegyünk néhány híres matematikust! A születési dátumokban szereplő számjegyeket 

helyettesítsük betűkkel!  

Kármán Tódor : a,b,b,a 

 Hatvani István: a,c,a,b 

 Arany Dániel: a,b,d,e 

 Bolyai Farkas: a,c,c,f 

 Erdős Pál: a,g,a,e 

 Hell Miksa: a,c,h,i               Számold ki a behelyettesítési értéket!     

 

( 𝑔ℎ )i + [ ( bc,f · d + acd ) · e – dh ] - ℎ4 · 𝑒4 + ( 𝑓ℎ )h + dia = ?  

Melyik matematikus halt meg a kapott évben? 

A: Hajós György    B: Kalmár László    C: Kőnig Gyula D: Neumann János E: Beke Manó 

10. Gondoljunk a fenntarthatóságra! Egy iskolában 10 napos papír és petpalack gyűjtési akciót 

rendeztek.  A 7. a osztály 39 tanulója 9 napig gyűjtött, és 2457 kg papírt és palackot gyűjtött 

összesen. A 7. b osztályba járó 32 gyermek egy nappal kevesebb ideig gyűjtött. Ők 1890 kg papírt 

és palackot gyűjtöttek. A 7. b tanulói közül azonban egy a 4. nap végén lebetegedett, s így nem 

tudott tovább segíteni. Hány kg-mal gyűjtött többet átlagosan naponta egy 7. b osztályos tanuló, 

mint egy 7. a-s? A: 7 kg-mal B: 0,5 kg-mal   C: 1 kg-mal   D: Nem lehet megállapítani.   E: A 7. a 

osztályosok gyűjtöttek többet átlagosan naponta.  

11. Gerzson, az iskola kis matematikusa születésnapjára egy kocka 

alakú tortát kért szüleitől. A következőt mondta a tortáról: A tortát 6, 

az oldalakkal párhuzamos vágással ugyanannyi kis kockára lehessen 

felvágni, mint amennyi az élhosszúságának centiméterben megadott 

mérőszáma. 

Hány dm³ a torta térfogata? A: 19,683 dm³   B: 19683 dm³     C: 1968,3 dm³         D: 1,9683 dm³         

E:  196,83 dm³       

12. Mind a két műveletsorból hiányzik egy-egy szám. Mennyi lesz a két szám abszolútértékének 

az összege századra kerekítve? 

 ( 5,8 ·  
6

4
 - (−

2

5
 ) ∶ ? ) · ( -3 ) = - 24                ? + ( 4,8 · 9,8 - 46,8 : 7,3 ) · ( - 5 ) = - 63,41   

 A: 145,83   B: 143,07   C: 16,25   D: 16,26  E: 143,08  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. osztály 2. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

1. Négy egyenesről a következőket tudjuk: 

 Az e egyenes párhuzamos f egyenessel.  

A k és a g egyenes metszi egymást az f és az e egyenes között derékszögben.  

A k egyenes 35°-os és 145°-os szöget alkot az f egyenessel.  

A 35°-os szöget nevezzük el alfának.  

A 145°-os legyen béta. 

 Hány igaz állítást találsz?  

1.: Azα szögnek egy egyállású szögpárja van.  

2.: A β szögnek nincs egyállású szögpárja.  

3.: 4 pár csúcsszög van.  

4.: 10 pár váltószög van.  

5.: Az alfa társzöge a béta szög.  

6.: A g és a k egyenesek által bezárt szögek pótszögek.  

7.: A béta az alfának kiegészítő szöge. 

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

 

2. Egy egyenlő szárú háromszögről a következőket tudjuk:  

kerülete: 28 cm 

eltérő hosszúságú oldalainak aránya: 3 : 2 

Zénó megszerkesztette ezt a háromszöget, majd az alapjának egyik pontjából párhuzamos 

egyeneseket húzott a szárakkal. Az így kapott ábrán egy paralelogramma tűnt fel. Zénó megmérte 

a kerületét. Mennyit kaphatott eredményül?  

A: 15 vagy 25 cm – t   B: 16 vagy 21 cm – t   C: 14 vagy 27 cm – t   D: 26 vagy 35 cm – t   E: 35 

vagy 5 cm – t    

3. Tamás kivágott kartonlapból egy húrtrapézt, amelynek rövidebbik alapja 6 cm, magassága 4 cm 

és az eltérő szögeinek aránya 3 : 9. Ezt a trapézt a hosszabbik alapja mentén felragasztotta egy 

madzagra, és elkezdte forgatni. Meglátta ezt a bátyja, s megkérdezte tőle:  

-Meg tudnád mondani, hogy mekkora a trapéz forgatásával kapott forgástest felszíne egész dm²-re 

kerekítve? 

-Igen, … dm² 

Mit mondott Tamás, ha helyesen számolt? A: 2   B: 3    C: 1   D: 4   E: 5 

 

 

 

 

 

 



4. TÓTÓ!? 

Mennyi a totó megoldásait fentről lefelé haladva csak szorzást tartalmazó algebrai kifejezés 

behelyettesítési értéke, ha x helyére 0,5-et írunk. ( pl.: 2×1×x×2×2×x×x×1×x×2×1×x×2 akkor 

2×1×0,5×2×2×0,5×0,5×1×0,5×2×1×0,5×2= 1 ) 

1: az aláhúzott alaphalmaz bármely elemére, elempárjára igaz 

2: az aláhúzott alaphalmaz egyetlen elemére, elempárjára sem igaz 

x: a választott elemétől függően lehet igaz is, hamis is 

 Egy tetszőleges paralelogramma átlói összegének a fele bármely oldalánál kisebb 

szakasz. 

 

 Két racionális szám szorzata kisebb az egyiknél.  

Egy racionális szám négyzete pozitív.  

 Egy tetszőleges egyenlő szárú trapéz középpontosan szimmetrikus.  

 Két tetszőleges törtszám között nincs olyan törtszám, amely az egyiknél nagyobb, a 

másiknál kisebb lenne. 

 

 Egy tetszőleges paralelogrammát megszerkesztve található olyan pont a síkban, amely 

körül 180°-kal elforgatva a paralelogramma és képe fedi egymást. 

 

 Egy nagyobb és egy kisebb racionális számot kiválasztva, és a kisebbel elosztva a 

nagyobbat a hányados 0.    

 

 Egy törtszám és annak reciprokának szorzata 1.   

 Egy háromszög külső szögeinek összege 180°.  

 Egy deltoidról azt állapítottuk meg, hogy a rövidebbik átlójának egyenesére esik a 

szimmetriatengelye.  

 

 Két természetes szám közül az egyik osztható 7-tel, a másik nem. Az összegük 

osztható lett 7-tel. 

 

 Egy háromszöget egyik oldalára tengelyesen tükrözve a kiindulási és a kapott 

háromszög együtt is háromszöget alkot.  

 

 Egy természetes számot megszorozva 0,8-del, és a szorzathoz hozzáadva annak 20%-

át, az összeg megegyezik az eredeti számmal. 

 

 Egy tetszőleges háromszög köré írható körének középpontja és magasságpontja a 

háromszögön belülre esik, akkor a háromszög hegyesszögű.  

 

A: 1   B: 0,5   C: 2   D: 0,25   E: 4 

5. Egy méhész a képen látható címkével ellátott egyforma 

üvegekben árulja a méhei által egy év alatt előállított mézet. A 

méhésznek 35 méhcsaládja van. Egy családban átlagosan 35000 

darab méhecske dolgozott az említett időszakban. Egy család 

átlagosan 80 kg mézet állított elő az év során, amelynek 30%-át 

lehetett értékesíteni. 

Hány címkét kellett készítenie?  

A: 840 darabot   B: 1260 darabot   C: 1680 darabot   D: Nem lehet 

megállapítani.   D: 2460 darabot 

 

 



6. Ábel talált dédmamájának padlásán egy régi képeslapot, amelyen a következő kép volt látható ( 

lsd. kép ). Megmutatta dédinek, aki a következőt fűzte hozzá:  

-Igen, emlékszem arra az évre, még kislány voltam, és az elemi iskolába jártam. A tanító úr 

megjegyezte akkor, hogy ennek a boglyának a térfogata megegyezik a köré emelt henger 

térfogatának a 37%-ával. Ki is adta szeptember első tanítási napján otthoni feladatnak, hogy 

számoljuk ki, hogy hány köbméter szénát tartalmaz. Te ki tudod-e  számolni? 

-Igen. Százasra kerekítve … m³ .       

-Igen. Én is pont ezt mondtam a tanító úrnak, és emlékszem, hogy megdicsért.                           

Melyik számmal fejezte be a válaszát Ábel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hány pozitív egész szám teszi igazzá a következő egyenlőtlenséget.  

3 · ( x + 2 ) – 7 < 2x – ( 4 + x ) < 9 · ( 6 + x )   A: 5   B: 6   C: 7   D: 1  E: egy sem 

8.  Számolj!  Mit kapsz eredményül? 

√6,25 · 104 - ( 8,5³ - 
1200

50
 : 

5

4
 + 10,2 ) · √20,25 ·  363 : 4,5 – 532,8 · 65 = 

A: -215315,25   B: - 165089   C: 13589,256  D: 475,256  E: -120656,258 

9. Egy délutáni foglalkozáson a hatodik osztályosok három dobókockával játszanak. Leírják egy 

lapra az összes három számjegyből álló számot, amelyet csak ki lehet 

dobni így. Zoli, Karcsi, Pisti odamegy hozzájuk, és figyelik az 

eseményeket.  

- Én arra fogadok, hogy a következő szám, amit kidobnak osztható lesz 

hárommal. – mondja Karcsi.  

Pisti erre ezt mondja: 

 - Én meg arra fogadok, hogy a következő szám, amit kidobnak osztható 

lesz néggyel.  

Zoli egy kis ideig hallgat, majd megszólal: 

 - Én arra fogadok, hogy a következő szám, amit kidobnak osztható lesz hattal. A következő 

dobásnál mindhárman győztek. 

Mennyi volt győzelmük valószínűsége?    

A: 
16

216
  B: 

1

216
  C: 

36

216
  D: 

54

216
   E: 

18

216
 

 

10. Egy középiskolában a gyerekek valamilyen labdajátékra illetve valamilyen vízi 

sportra jelentkezhetnek. Az előzetes felmérés során a diákokat megkérdezték, hogy 

kunmadarasi szénaboglya  

kerülete 42,5 m 

magassága 20,7 m 

1933  júliusa 

 

 

A: 2200   B: 1100   C: 900   D: 800   E: 1000  



a vízi sportokon belül ki jelentkezne vízilabdára, úszásra, kajakra; a 

labdajátékokon belül focira, kosárlabdára, kézilabdára. A következő 

eredményt kapták a felmérés alapján: A vízi sportokon belül úszásra 

75-en, kajakozni 51-en, vízilabdára 70-en jelentkeztek. 31 tanuló 

más vízi sportra jelentkezett. Kilencen jelentkeztek vízilabdára, 

úszásra és kajakra. 20-an szeretnének úszni és vízilabdázni, 23-an 

kajakozni és úszni, 25-en kajakozni és vízilabdázni. A labdajátékokon belül 17-en csak focira, 24-

en csak kosárlabdára, 36-an csak kézilabdára jelentkeztek. 29-en szeretnének kosarazni, focizni és 

kézilabdázni. 17-en jelentkeztek kosárlabdára és kézilabdára, de focira nem. Kézilabdára 94-en 

szeretnének járni. Kosárlabdára 70-en jelentkeztek. 7 diák más labdajátékot nevezett meg. Hány 

tanulója van ennek a középiskolának? A: 305   B: 368  C: 350   D: 312   E: 276 

11. Egy háromszög belső szögeinek az aránya 5 : 4 : 9. A leghosszabb oldala 120 mm. Mekkora a 

háromszög köré írható körére emelt 8 cm magas henger térfogata? A: 904,36 cm²   B: 9,0412 dm²   

C: 913,04 cm²  D: 0,090432 m² E: 905,44 cm²  

12.  Peti kapott két órát. Azt állította róluk, hogy „időutazásra alkalmasak”. Az osztálytársai a 

csodájára jártak. Melyik két óra lehet a Petié? 
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