
MATEMATIKA HÁZIVERSENY 3. FORDULÓ 

 

7.) ÉVFOLYAM 

1.) Kovács úr autójának fogyasztása: autópályán 6 liter 100 km –ként, városban 7,8 liter 100 km-ként. 

a.) Egy alkalommal tankolás után 400 km-t autózott Kovács úr; ebből volt egy útja és vissza 

autópályán a 124 km –re levő Balatonzamárdiba, a többit a városban tette meg. Mekkora 

volt a két tankolás között az átlagos fogyasztása? 

b.) Legközelebb tankoláskor használt egy olyan adalékot, mely a fogyasztását autópályán 12%-

kal, a városban pedig 8%-kal csökkenti. Ekkor ismét megtett 400 km-t ugyanolyan 

elosztásban, mint előzőleg. Mennyit fizetett a következő tankoláskor, ha a benzin ára 338 Ft? 

2.) Egy dobozban van 15 sárga, 20 kék és 25 piros golyó, azonos méretűek. Balázsnak bekötött 

szemmel azt a legkevesebb számú golyót kell áttennie egy másik dobozba, amennyinél már biztos, 

hogy az áttettek között lesz piros. Balázs ezt meg is oldja jól. Ekkor azt mondják neki, hogy az áttett 

golyók között csak két szín fordul elő, s azok azonos darabszámmal. Legfeljebb hány golyót vehet 

még ki Balázs az első dobozból, hogy ott biztos maradjon mind a három színű golyóból? 

3.) Egy téglatest élei a = 2,5 dm, b = 13 cm, c = 85 mm. Ez a test egy hagyományos, négyzetrácsos 

matematika füzet lapjaiból készült, a téglatest élein rácsvonal van. A rácsvonalak 5 mm-re vannak 

egymástól.  

a.) Hány méter hosszú a testet beborító összes rácsvonal?  

b.) A négyzetrács kis négyzeteiből hány darab található a téglatest felszínén? 

8.) ÉVFOLYAM 

1.) Pisti, mikor hazatért az iskolából, a következő levelet találta az asztalon:  

„Kisfiam! Vegyél 45 db kütyüt a pénzeden, mert az itthon levő 40000 Fabatka nem volt 

elég rá. Ha hazajöttem, megadom. 

45 kütyü = X991Y Fabatka.   

         Csók Anyu” 

 

Sajnos a papíron az első és az utolsó számjegy olvashatatlan volt.  

a.) Mennyibe került egy db kütyü, ha tudjuk, hogy Fabatkában vett értéke egész szám? 

b.) Nap közben csökkentették a kütyü árát, így a vásárláshoz elegendő volt az otthon levő 40000 

Fabatka. Legalább hány %-kal csökkentették a kütyü árát? 

2.) Egy hosszú asztal két oldalán egymással szemben ül összesen 23 gyerek. Az egyik oldalon Ági azt 

mondja: velem szemben kétszer annyi lány ül, mint fiú. A másik oldalon Norbi azt mondja: velem 

szemben háromszor annyi fiú ül, mint lány. A lányok száma több, mint a fiúké, de mennyivel? 

3.) Egy háromszöget elvágunk valamelyik oldalával párhuzamosan két részre. lehetséges-e, hogy az 

így keletkező trapéz kerülete megegyezzen az eredeti háromszög kerületével? 

 



9.) ÉVFOLYAM 

1.) Egy téglalap átlója eggyel nagyobb, mint az egyik oldala és hárommal nagyobb, mint a másik oldal 

kétszerese. Mekkora a téglalap kerülete és területe?  

2.) Az M menedékház a V várostól 12km-re, a T turistaháztól 8 km-re van. A TV távolság 16 km. M-ből 

kétféle módon juthatunk V-be: vagy gyalog megyünk M-ből V-be, vagy az MTV utat járjuk be, vagyis 

elgyaloglunk M-ből T-be, ahonnan minden egész órakor indul egy 20 km/h sebességgel haladó 

kisvasút V-be.  

a.) Melyik utat válasszuk, ha gyalog egy óra alatt 4 km utat teszünk meg, és a lehető legrövidebb 

idő alatt szeretnénk V-be jutni?  

b.) Melyik utat válasszuk, ha a kisvasút minden óra 20 perckor indul T-ből V-be, de a TV távolság 

felénél 5 percet várakozik? 

3.) Egy zeneiskola egyik évfolyamán háromféle hangszeren tanulnak a diákok (mindenki tanul 

legalább gy hangszeren). Hegedülni 32-en, zongorázni 36-an, fuvolázni 28-an tanulnak. Három 

hangszeren senki sem tanul. Azok száma, akik pontosan két hangszeren játszanak 25, közülük 

hegedülni és zongorázni is tanulnak 8-an. 

a.) Hányan tanulnak csak fuvolán? 

b.) Hányan járnak erre az évfolyamra? 

c.) Igaz-e, hogy van az évfolyamon legalább 11 olyan diák, akinek a születési dátuma a hétnek 

ugyanolyan napjára esik? 

 

10.) ÉVFOLYAM 

1.) Három db egyenlő sugarú kábelhuzal úgy helyezkedik el egy csőben, hogy a kábelek érintik a cső 

falát és egymással páronként is érintkeznek. 

 

 

 

a.) Mekkora e kábelek átmérője, ha a cső sugara 4,5cm? 

b.) Egy 10 cm hosszú kábelhuzal súly 32dkg, 10 cm hosszú cső súly 44dkg. Mekkora a súly 32m 

hosszú bekábelezett csőnek? 

c.) A 32m bekábelezett cső súlyának hány %-a a cső súlya? 

2.) Adott � � 3 db számjegy: 1 db 1-es, 1 db 2-es, 1 db 3-as és n db 4-es Képezzük ezek 

mindegyikének felhasználásával az összes lehetséges � � 3 jegyű számot, majd véletlenszerűen 

kiválasztunk közülük egyet. 

a.) Mekkora annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott szám osztható 4-gyel, ha � � 5? 

b.) Határozd meg n értékét úgy, hogy annak valószínűsége, hogy a kiválasztott szám osztható 

legyen 4-gyel, 3/7 legyen? 



3.) a.) Ábrázold a valós számok halmazán az ���	 � 	 �
�
���

������
 függvényt! 

b.) Legyen k egy valós szám. Hány megoldása van az ���	 � �	egyenletnek? 

 

11. ÉVFOLYAM 

1.)  a.) Ábrázold a valós számok halmazán értelmezett ���	 � �√�� � 4� � 4 � � � 4� 
függvényt!  

b.) Mely valós számok elégítik ki az ���	 � � egyenlőtlenséget? 

2.) Ali és Mohamed örököltek elhunyt apjuktól egy téglalap alakú területet, melyet annak egyik 

átlójával elfeleztek egymás között. Mindketten építettek egy-egy négyzet alapú palotát telkükre: Ali 

olyat, melynek egy-egy oldala a téglalap egy-egy oldalára, a negyedik csúcsa pedig az átlóra 

illeszkedik, Mohamed pedig olyat, melynek egyik oldala az átlóra, egy-egy csúcsa pedig egy-egy 

oldalra illeszkedik. Melyikük palotájának nagyobb az alapterülete?  

3.) Adott két párhuzamos egyenes. Mindkettőn kijelölünk n-n db pontot. Ezután képezzük az összes 

olyan háromszöget, melynek csúcsai a kijelölt pontok közül valók, majd képeztük az összes olyan 

négyszöget, melynek csúcsai a kijelölt pontok közül valók. Miből van több: háromszögből vagy 

négyszögből? 

 

12.) ÉVFOLYAM 

1.) Andris négy évvel idősebb húgánál, Katinál. Négy éves koruktól kezdve mindkét gyerek minden 

születésnapjára kapott annyi könyvet ajándékba, ahány éves. 

a.) Hány évesek voltak a gyerekek, amikor könyvtáruk 174 kötetből állt? Oldd meg a feladatot 

általánosan is, azaz: Hány évesek voltak a gyerekek, amikor a könyvtáruk n kötetből állt? 

b.) Ezt az ajándékozási szokást a szüleik addig követték, míg Kati is be nem töltötte 18. évét. 

Ekkor hány könyve volt a két gyereknek összesen? 

2.) Legyen A halmaz a √2����� � 1, a B halmaz pedig a √��� � � � 12 kifejezés értelmezési 

tartománya. 

a.) Határozd meg az A és B halmazokat! 

b.) Add meg az � ∩ � halmaz elemeit! 

c.) Ábrázold egy számegyenesen a �\�	halmaz elemeit! 

3.) Egy űrsiklóról kilőttek tesztelés céljából egy hőkövető rakétát. A rakéta földtől való távolságát a 

kilövés után az ���	 � �� � 6�� � 9� � 10 függvény írja le, ahol az egység az 1. tengelyen t = 1= 12 

perc, a 2. tengelyen 1 km. A rakéta pályáját 1 órán keresztül követték a megfigyelő szakemberek. 

 


