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7. ÉVFOLYAM FELADATAI 

1.) Van hat darab egy literes dobozunk, mindegyikben más színű festékkel. Ezekből új színeket 

keverünk úgy, hogy minden új színhez három különbözőt használunk. Új színt nem keverünk más 

színnel, és az eredeti színekből nem marad. Le tudjuk-e festeni Magyarország térképét ezekkel a 

színekkel úgy, hogy minden megye és Budapest különböző színű legyen? 

2.) A nagy négyzetben lévő sötétatett ábra területe 124cm2. Hány cm a nagy négyzet kerülete? 

 

 

3.) A kaszások két rét lekaszálására szerződtek. Az egyik rét kétszer akkora mint a másik. Reggel a 

nagyréten kezdték a munkát, délben kétfelé oszlott a csoport: egyik fele a nagyréten maradt, és azt 

estére le is kaszálták. Másik felük a kisebbik rétre ment kaszálni, és annyit végeztek el, hogy másnap a 

megmaradt részt már egy kaszás is le tudta kaszálni. Hányan voltak a kaszások? 

4.) Egy 3 x 3 négyzetes táblázatba beírunk tetszőleges adott számokat. Írhatunk-e az üres mezőkbe 

olyan számokat, hogy egy-egy oszlopban, egy-egy sorban és az átlókban álló számok összege mindig 

ugyanakkora legyen? Oldd meg általánosan is a feladatot! (A beírt számokat jelölje a, b, c) 
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8. ÉVFOLYAM FELADATAI 

1.) Nikinek 6 db különböző gyűrűje van, ebből kettő kisebb, amelyek a kisujjára valók, a többi 4 

gyűrűt a mutató-, középső-, és gyűrűsujjain hordja. Hányféle variációban veheti fel Niki a gyűrűit, ha 

mindkét kezére húzhatja, de egy ujjára csak egy gyűrűt? 



 

2.) A sötétített rész területe 0,72 dm2. Hány cm a nagy rombusz két átlója? 

 

3.) Összekevertünk kétfajta árut. Az egyiknek literje x forint, a másiké y forint. Az előbbiből u litert, az 

utóbbiból v litert öntöttünk össze. Mennyibe került a keverék literje? 

4.) Egy téglalap alakú asztalra két játékos felváltva helyez 5 Ft-os érméket (az érmék egymást nem 

fedhetik). Az a győztes, aki utoljára tud tenni. A kezdő nyerhet. Hogyan? 

9. ÉVFOLYAM FELADATAI 

1.) Egy 2 cm sugarú kör köré olyan egyenlő szárú trapézt szerkesztettünk, amelynek egyik 

párhuzamos oldala 2 cm, és minden oldala érinti a kört. Mekkora a trapéz kerülete és területe? 

2.) 17 tudós mindegyike levelezik a többivel angol, német vagy francia nyelven. Mutassuk meg, hogy 

van köztük három, akik egymás közt ugyanazt a nyelvet használják! 

3.) Egy létra 2 �

�
m-rel rövidebb, mint a fal magassága. Ha úgy támasztjuk oda a falnak, hogy a létra 

lába a faltól a létra hosszának 
�

�
-nyi távolságra legyen, akkor a létra felső része a fal magasságának 

�

�
-

éig ér. Milyen hosszú a létra? 

4.) Bizonyítsd be, hogy ha egy természetes szám nem osztható hárommal, a négyzeténél eggyel 

kisebb szám már biztosan osztható hárommal! 

10. ÉVFOLYAM FELADATAI 

1.) Oldd meg az alábbi egyenletrendszert a valós számok halmazán! 

��� � �� � 2�� � 100
2�� � �� � 100 � 

2.)Azonos átfogójú derékszögű háromszögek közül melyik a maximális kerületű? 

3.) Mely egész Celsius fokok felelnek meg egész Réamur s egyszersmind egész Fahrenheit foknak? 

Készíts -60°C-tól +60°C-ig rejedő, csupa egész fokokat tartalmazó táblázatot. 

4.) Péternek, Rezsőnek, Sándornak és Tamásnak együtt 6db rajzszöge van. Hányféleképpen 

lehetséges ez? (Nem biztos, hogy mindegyik hozott magával rajzszöget) 



11. ÉVFOLYAM FELADATAI 

1.) Tekintsük az a2
+5b

2 alakú számok M halmazát, ahol a és b nem negatív egész számok. 

a.) Bizonyítsuk be, hogy ha x és y eleme az M halmaznak, akkor xy is eleme! 

b.) Alapszámoknak nevezzük azokat az M-beli számokat, amelyek 1-nél nagyobbak, és nem oszthatók 

M-beli számokkal (1-et és önmagát kivéve). Bizonyítsuk be, hogy végtelen sok alapszám van! 

2.) Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! 

�3�� � 6� � 7 � �5�� � 10� � 14 � 4 � 2� � �� 

3.) Bizonyítsuk be az alábbi egyenlőtlenséget! 

���� � 3
4 � ���2�
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4.) Oldjuk meg az alábbi egyenletet! 
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�
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12. ÉVFOLYAM FELADATAI 

1.) Oldjuk meg a következő egyenletrendszert! 

� 5� � 0,1� � 9 0,2� � 10� � 0,5�  
2.) Oldjuk meg a következő egyenletrendszert! 

� √� � 3� � �� � 4� � 11
� � � � 340 � 

3.) Szerkesszünk háromszöget, ha ismerjük az egyik oldalát, a szemben fekvő szögét, és a másik 

oldalhoz tartozó magasságát! 

4.) Tömör körhenger a tengelyével párhuzamosan fekve úszik a vízen úgy, hogy félsugárnyira merül a 

vízbe. Mekkora a sűrűsége? 
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JÓ MUNKÁT! 


