
Matematika háziverseny 

2. forduló 

7. évfolyam 

1.) Egy gazda három fiára hagyta 19 élő bárányát. A legidősebb kapja a bárányok felét, a középső 
a negyedét, a legkisebb az egy ötödét. A fiúk hosszas tanácskozás után egy ravasz megoldást 
találtak a szomszéd birkatenyésztőt is beavatva. Hogyan osztozkodtak? Pontosan eleget 
tudtak tenni a végrendeletnek? Válaszodat indokold!  

2.) Az alábbi grafikonon azt ábrázoltuk, hogy éjféltől délután kettőig milyen magasra mászott föl 
két csiga egy almafára. A szaggatott vonal mutatja Csiga Zsiga, a folytonos Csiga Lala 
mozgását. Kiinduláskor pont egymás fölött voltak, és csak föl-le mozogtak, a törzsön körbe 
nem.  
 

 
A grafikon segítségével határozd meg:  
(a) milyen messze voltak egymástól délben,  

(b) hánykor találkoztak,  

(c) mikor voltak egymástól a legmesszebb,  

(d) mikor voltak egymáshoz a legközelebb  
 

3.) Ha � � �� � �� � �� � �� � 1�	
� � 1, akkor mennyi a értéke? 

4.) Kriszta kertjének alaprajzát látod az ábrán. A távolságok méterben vannak megadva. Hány m2 
a kert területe? 

 



8. évfolyam 

1.) Túrós pogácsa készítéséhez szükséges vaj, liszt és túró tömegének aránya 7:6:7. Mennyi liszt 
szükséges 40 dkg pogácsa elkészítéséhez, ha sütés után a pogácsa tömege 20%-kal kevesebb 
a nyers tészta tömegénél? 

2.) Ezen a 120 x 80 méter nagyságú, téglalap alakú telken négy kút van; a kutakat köröcskék 
jelzik. Mindegyik kút a téglalap megfelelő középvonalában helyezkedik el, és a telek 
legközelebbi szélétől egyformán 20 – 20 méter távolságra van. A telek négy ember tulajdona, 
és úgy akarnak osztozni rajta, hogy mindegyiküknek ne csak nagyságra, hanem alakra is 
egyforma rész jusson, sőt a kút is mindegyik rész belsejének pontosan ugyanarra a helyére 
kerüljön. Hogyan húzzák meg a határvonalakat?  

 
3.) Az alábbi testháló melyik kockához tartozhat? Válaszodat indokold is! 
 

 
   A    B   C 

 
 
4.) Az Óperenciás-tenger mindkét partján van egy-egy kikötő. Mindkettőből minden reggel 7 

órakor indul egy-egy hajó a másik kikötőbe. Az út 170 óráig tart. Egy hajón utazva hány 
hajóval találkozunk szembe? 
 

  



9. évfolyam 

1.) Oldd meg az egyenletet, ha x, y valós számok! 
|3 � 4�| · �� � 2�� � |3� � 6| � 0 

 
2.) Add meg halmazműveletekkel a következő ((1) és (2)) tartományokat 

 
3.) Egy osztály matematika dolgozatának eredményei a következők: 4 darab ötös, 9 darab 

hármas, 7 darab kettes és 2 darab egyes, míg a többiek dolgozata négyesre sikerült. Hányan 
írtak négyes dolgozatot, ha a dolgozatjegyek átlaga 3,15-nál nagyobb, 3,2-nél kisebb, és 
tudjuk, hogy hármast írtak a legtöbben? 

4.) Hány különböző alakú téglalapot lehet összeállítani 72 darab egybevágó négyzetlapból, ha 
egy-egy téglalaphoz mindegyik négyzetlapot fel kell használni? 
 

10. évfolyam 

1.) Egy kerek asztalnál hazugok és igazmondók ülnek, összesen 30-an. Tudjuk, hogy minden 
hazudós két szomszédja közül pontosan az egyik hazudós. A 30 ember közül 12-en azt 
mondják, hogy nekik pontosan egy hazudós szomszédjuk van, a többiek pedig azt, hogy 
mindkét szomszédjuk hazudós. Hány hazudós ül az asztalnál? 

2.) Egy sakkbajnokságon mindenki mindenkivel egy mérkőzést játszik. Ha a részvevők számát 
felére csökkentenék, akkor 145-tel kevesebb lenne a mérkőzések száma. Mennyivel 
csökkenne a mérkőzések száma, ha a résztvevők eredeti számát nem felére, hanem 
negyedére csökkentenénk? 

3.) Egy iskola 10. évfolyamán négy osztály van. A négy osztály négynapos erdei iskola programon 
vett részt. Minden osztály egy napon túrázni ment, a többiek ekkor különböző 
foglalkozásokon, előadásokon vettek részt. Hétfőn az A osztály túrázott, ekkor 81-en, kedden 
a B osztály, ekkor 79-en, szerdán a C-sek, ekkor 75-en, csütörtökön pedig a D-sek, ekkor 80-
an maradtak a táborban. Hány fős osztályok vannak az évfolyamon? 

4.) Hány olyan természetes szám van, amely 5-ös és 6-os számrendszerben egyaránt négyjegyű? 
 

11. évfolyam 

1.) Lehet-e négyzetszám a 2014���� � 2015����+2013? 
2.) Egy utca páros oldalán a házszámok összege egyik saroktól a másikig 78, ezen a szakaszon 

legalább 5 ház van. Mennyi lehet a saroktól számított negyedik ház házszáma? 
3.) Egy sakkversenyen mindenki mindenkivel egy mérkőzést játszik. Két versenyző lemondta a 

részvételét, ezért a tervezettnél 17-tel kevesebb mérkőzésre kerül sor. Hány résztvevő lesz 
így a lemondás után? 

4.) Bizonyítsd be, hogy 1 · 1! � 2 · 2! � 3 · 3! ��� � · �! � �� � 1�! � 1 



12. évfolyam 

1.)  Egy társaságban házaspárok jöttek össze, és mindenki mindenkivel kezet fogott, kivéve a saját 
házastársával. Így 200-nál több kézfogás történt. Másnap eggyel kevesebb házaspár jelent meg, ezért 
ezen a napon 200-nál kevesebb volt a kézfogások száma. Hány házaspár jelent meg a társaságban a két 
napon? 

2.)  Négy lány és négy fiú elmentek együtt egy bálba. A keringőnél mind a négy fiú felkérte a négy 
lány valamelyikét táncolni (egy lányt csak egy fiú), majd a tangónál hölgyválasz volt, azaz a 
négy lány mindegyike kérte fel a négy fiú valamelyikét (egy fiút csak egy lány). A két tánc 
során nem táncolt együtt kétszer ugyanaz a pár. A következőket tudjuk a felkérésekről: 
a.)  Csabi azzal a lánnyal keringőzött, aki Danival tangózott. 
b.)  Andris azt a lányt kérte fel keringőzni, aki azzal a fiúval tangózott, akivel Enikő 

keringőzött. 
c.) Berci azzal a lánnyal keringőzött, aki Mari keringőpartnerével tangózott.  
d.)  Gizi nem tangózott Bercivel.  
e.) Hédi egy olyan fiúval tangózott, aki nem keringőzött Gizivel.  
A két tánc után a táncmester kérésére mindenki annak a háta mögé állt, akit felkért (annak a 
hátát nézte). Így a négy fiú és a négy lány éppen egy nagy körbe rendeződött el.  
Ki kivel keringőzött, illetve tangózott? 

3.) Bizonyítsuk be, hogy � �
� � 1
 � 2���
 � � �

� � 1
 � �� � 2
� � 1
! 

4.) Határozzuk meg a √� � 2 � √3 � � kifejezés legnagyobb értékét! 
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