
Matematika háziverseny I. forduló 

 

7. évfolyam 

1.) Csiga Csabi távúszó világbajnok egy 1m hosszú gumiszalagon a rögzített végétől elindul a másik 

vége felé és 50cm-t mászik óránként. Minden óra végén a szalag másik végén álló manó az egész 

szalagot 1m-rel megnyújtja. Hányadik órában éri el Csabi a gumiszalag másik végét? 

2.) Négy kártya fekszik előttünk. Tudjuk, hogy minden kártya egyik oldalán betű van, a másikon szám. 

A kártyákon ezt látjuk: U, S, 2, 3. Mely kártyákat kell megfordítani ahhoz, hogy eldöntsük, igaz-e a 

következő állítás: „Ha egy kártya egyik oldalán magánhangzó van, akkor a másik oldalán páros szám 

áll.” Válaszodat indokold! 

3.) Egy 15 cm kerületű szabályos háromszög egyik csúcsánál levágtunk egy 3cm kerületű szabályos 

háromszöget. Mekkora az így keletkezett négyszög kerülete? 

4.) Zoliék 12 liter szörpöt szeretnének szétosztani kétfelé, de üres edényük csak egy 8 és egy 5 literes 

van. Hogyan öntsék szét s szörpöt? 

 

8. évfolyam 

1.) Egy árus a beszerzett szilvát két nap alatt értékesítette. Felét hétfőn kilogrammonként 350Ft-ért 

adta el, így nyeresége 6000Ft volt. Másnapra romlott a gyümölcs minősége, ezért csak 280Ft-ért kelt 

el a szilva kilogrammja, és így ezen a napon 2400 Ft volt a veszteség. Hány Ft-ért szerezte be az árus a 

szilva kilogrammját? 

2.) Az 1000-nél kisebb pozitív egész számok közül kihúztuk azokat, amelyeknek valamelyik számjegye 

prímszám. Hány szám maradt meg? 

3.) Hányféleképpen lehet egy 7 fokból álló létra tetejére feljutni, ha egyszerre 1 vagy 2 fokot 

léphetünk? 

4.) Négy ember beszorult egy barlangba, ahonnan kettesével tudnak csak kijönni, és csak egy 

gyertyájuk van. Az egyik ember 1 perc, a másik 2 perc, a harmadik 4 perc, a negyedik 5 perc alatt tud 

kijönni, és visszamenni. A gyertyát valakinek mindig vissza kell vinni. Mennyi a legrövidebb idő, ami 

alatt ki tudnak jönni? 

 

9. évfolyam 

1.) Hányféleképpen lehet felváltani egy ötszázforintost ötven, száz és kétszáz forintosok segítségével? 

2.) Egy végig bokrokkal, fákkal szegélyezett erdei utat 3/5 részben bokrok, 80%-ban fák öveznek. Az 

út hányad részében vannak fák is és bokrok is az útszélen? 

3.) Egy rombusz kerülete 40cm, területe 96 cm2. Hány cm-es a hosszabbik átló? 

4.) A kapitány most 26 évvel és 8 hónappal idősebb, mint a hajója és így annyi éves, ahány hónapos 

volt a hajó akkor, amikor a kapitány kilencszer öregebb volt annál.  Hány éves a kapitány? 



10. évfolyam 

1.) Egy negyedkör sugara 12cm. A körívet három egyenlő részre osztó B és C pontokból merőlegest 

bocsátottunk az egyik sugárra. Hány cm2 a satírozott rész területe? 

2.) Ábrázold és jellemezd a következő függvényt a [-3;7] intervallumban!  ���� � �|� 	 2| 	 2�! 

3.) Egy dobozban piros és kék golyók vannak. Ha a dobozban egy piros golyóval kevesebb lenne, 

akkor a golyók hatod része lenne piros. Ha viszont két kék golyót egy pirosra cserélnénk, akkor a 

golyók ötöd része lenne piros. Hány kék golyó van a dobozban? 

4.) Mennyi azon háromjegyű pozitív egész számok összege, melyek minden jegye páratlan? 

 

11. évfolyam 

1.) Két kocka egy-egy élének összege 40 egység. A felszínek összege 5568 területegység. Hány 

térfogategység a kisebb kocka térfogata? 

2.) Egy egyenlő szárú háromszög alapjának hossza 36 egység, szárainak hossza 30 egység. Hány 

egység a háromszög súlypontjának a háromszög köré írható kör középpontjától mért távolsága? 

3.) Maximum hány valós gyöke van a �2|�| 	 �� � � egyenletnek, ha �  �? 

4.) Hány olyan háromjegyű pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek összege az a kétjegyű 

szám, amelyet úgy kapunk, hogy a háromjegyű szám egyesek helyén álló számjegyét letakarjuk? 

Válaszodat indokold! 

 

12. évfolyam 

1.) Az �� � 8� � � � 0 és �� 	 16� � 3� � 0 egyenletnek egyik gyöke megegyezik. Mennyi a 

különböző gyökeik eltérése? 

2.) Hány olyan háromszög van, melynek két oldala 6m és 4m, egyik szöge 25°? 

3.) Ha a>1 és ����� · ����� � 5, akkor mennyi b értéke? 

4.) Egy 4 dm magas henger alakú pohár alaplapjának kerülete 6 dm. A külső felületén az aljától 1 cm 

távolságra ül egy hangya. A pohár belső felületén a felső peremtől 1cm-re, a hangyától a lehető 

legtávolabb van egy mézcsepp. Hány dm az a legrövidebb út, amelyen a hangya eljuthat a mézig? 
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