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7. évfolyam feladatai 

1.) 2000 darab szabályos hatoldalú dobókockát egyszerre eldobnak egy teremben úgy, hogy 

mindegyik a padlón van, valamelyik lapjával lefelé. A felül lévő számokat összeadják, s ez az összeg a 

legnagyobb négyjegyű szám. Mennyi az összege a nem látható – padló felőli – számoknak?  

2.) Andrásék a piacon meg akartak venni egy cipőt, amire 9600 Ft-os árcédula volt kitéve. Andrásék a 

kiírt ár ¾-ét kínálták a cipőért, de a kereskedő nem adta ennyiért. Végül Andrásék megvették a cipőt 

úgy, hogy fele annyit engedtek az általuk kínált árból, mint a kereskedő a kiírt árból. Mennyiért vették 

meg a cipőt?  

3.) Egytükrös trapéz egyik átlója két egyenlő szárú, különböző háromszögre bontja a trapézt. E trapéz 

két átlója egymással mekkora szöget zár be?  

4.) Négy teniszező között körmérkőzéses versenyt rendeznek, azaz mindenki mindenkivel játszik egy 

mérkőzést. A nyertes mindig egy pontot kap, a vesztes nem kap pontot. Lehet-e, hogy a verseny 

végén mindenkinek azonos pontja legyen? Indokolj!  

 

8. évfolyam feladatai 

1.) 125 darab kockacukorból építünk egy nagyobb kockát úgy, hogy nem marad ki egy darab sem. 

Gondolatban a lehető legtöbb kockacukrot kivesszük ebből a nagy kockából úgy, hogy a megmaradó 

test felszíne ugyannyi legyen, mint a nagy kockáé volt. Hány darab kockacukorból áll a megmaradó 

test? (A maradék test minden kockája legalább egy oldallal érintkezzék egy másik kockával.) 

Válaszodat indokold!  

2.) Feri 350 Ft-ot ad Gézának, Géza 610 Ft-ot ad Imrének, Imre 420 Ft-ot ad Ferinek, így éppen mind a 

háromnak ugyanannyi pénze lesz. Kinek volt a legtöbb pénze, és mennyivel volt több, mint a másik 

kettőnek külön-külön? Írd le számolásod menetét!  

3.) Egy hosszú asztal mindkét oldalán 6-6 szék van. 12 ember leül az asztalhoz, akik között egy 5 tagú 

baráti társaság is van. A barátok mindegyike úgy ül le, hogy legalább egyik keze felől valamelyik 

barátja ül. Hányféleképpen ülhetnek le így a barátok az asztalhoz, ha két barát között nem teszünk 

különbséget, de az asztal két oldalát, és két végét különbözőnek vesszük?  

4.) Egy négyzetet felvágunk oldalával párhuzamosan 4 egyenlő téglalapra, s ezeket úgy illesztjük 

egymás mellé, mint a kémény tégláit. Így a négy téglalap körbezár egy négyzetet, amelynek a területe 

72cm2. Mennyi a területe az eredeti négyzetnek?  

 



9. évfolyam feladatai 

1.) A 3x3-as négyzet alakú tábla minden egyes mezőjét be kell festeni a 9 festék egyikével úgy, hogy 

mind a 9 színt felhasználjuk. Hány különbözőképpen festett tábla készíthető?  

2.) Egy téglatest két-két szomszédos oldallapja felszínének összege rendre 27m2, 32m2 és 35m2. 

Számítsuk ki a téglatest oldalainak hosszát!  

3.) Határozzuk meg az összes pozitív egész számokból álló számhármasokat, amelyek összege egyenlő 

a szorzatukkal  

4.) Az egységnyi élű kockában adott 2050 pont. Bizonyítsuk be, hogy közöttük létezik öt olyan pont, 

amelyek az 1/9 sugarú gömb belsejében fekszenek.  

 

10. évfolyam feladatai 

1.) Az �� + �� + � + 1 = 0	(a és b természetes számok) egyenlet gyökei természetes számok. 

Bizonyítsuk be, hogy �� + �� összetett szám  

2.) Egy körlap sugara 1. Igazoljuk, hogy ha a körlap tartalmaz 7 pontot úgy, hogy bármely kettő 

közötti távolság legalább 1, akkor O, a körlap középpontja legalább egyike a 7 pontnak.  

3.) Bizonyítsuk be, hogy ha a p prímszámot elosztjuk 30-cal, akkor a maradék vagy 1, vagy prímszám!  

4.) Az ABC háromszögben AA1, BB1, CC1 magasságok, AA2, BB2, CC2 súlyvonalak. Bizonyítsuk be, hogy 

az A2B1C2A1B2C1A2 töröttvonal hossza az ABC háromszög kerületével egyenlő. 

11. évfolyam feladatai 

1.) Ha az 1 számot hozzáadjuk négy egymást követő természetes szám szorzatához, akkor egy teljes 

négyzetet kapunk. Bizonyítsuk be!  

2.) Oldjuk meg a következő egyenletrendszert!  


�� + � + � = 80� + � +  = 80� +  + � = 80� 
3.) Egy háromszög szögei α, β, és γ, területe pedig T. Számítsuk ki annak a háromszögnek a területét, 

amelynek csúcspontjait az adott háromszög magasságainak talppontjai képezik.  

4.) Az országban N város van (N≥3). Vannak olyan utak, amelyek pontosan két várost kötnek össze. 

Ha valamely két várost nem köt össze ilyen közvetlen út, akkor található egy harmadik város, amelyet 

közvetlen út köt össze e két város mindegyikével. Legkevesebb hány út van ebben az országban?  

 

 



12. évfolyam  

1.) Oldjuk meg a valós számok halmazán a következő egyenletet! 

16���� + 16���� = 1 (30. old) 

2.) Egy kerek asztalnál 30 ember ül. Mindegyik ember vagy mindig hazudik, vagy mindig igazat mond. 

Tudjuk, hogy mindegyik hazudós két szomszédja közül pontosan egy hazudós. A 30 ember közül 12 

azt mondta, hogy nekik pontosan egy hazudós szomszédjuk van, a többiek azt mondták, hogy nekik 

mindkét szomszédjuk hazudós. Hány hazudós ül az asztalnál?  

3.) Egy egyenlő szárú trapéz magassága h, területe h
2
. Határozzuk meg az átlók egymással bezárt 

szögét!  

4.) Jelölje S a szabályos ABCD tetraéder DD’ magasságának a felezőpontját. Bizonyítsuk be, hogy az 

ASB szög derékszög.  
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