
MATEMATIKA HÁTIVERSENY 

VI.  FORDULÓ 

 

7. évfolyam feladatai 

1.) Miért nem lehet két prím összege 1991? 

2.) Felírhatjuk-e egy kocka éleire az 1, 2, 3, … 12 számokat úgy, hogy az egy-egy csúcsba befutó 

három élen levő számok összege ugyanannyi legyen? Válaszodat indokold!  

3.) Egy repülőtéren várakozó 128 utas között van egy terrorista, aki ruházatában fegyvert rejteget, és 

persze nem tudjuk, hogy melyik ez az utas. Van egy készülék, amely jelzi, ha a vizsgálati teremben 

levők között valaki fegyvert rejteget. Csoportokba osztva kívánják az utasokat megvizsgálni. A lehető 

leggyorsabban, a legkevesebb vizsgálattal szeretnék megtalálni a terroristát. Hogyan csinálják?  

4.) Adjunk meg a síkon egy t egyenest, és egy rá nem illeszkedő A, B pontpárt. Hány eset lehetséges? 

Határozzuk meg a t egyenesnek azt a P pontját. amelyre az AP és BP távolságok összege minimális!  

 

8. évfolyam feladatai 

1.) Néhány szám összege 1. Lehet-e négyzetösszegük kisebb, mint 0.01? Válaszodat indokold!  

2.) 11 érme közül 5 hamis. A hamis érme egy grammal különbözik a valóditól. Egy érmét kiválasztva, 

arról egy méréssel egy kétkarú mérleg és mérősúlyok segítségével döntsük el, hogy az érme valódi 

vagy sem!  

3.) 10 cowboy párbajt vív a következő szabályok szerint: 

- Mindenki egy lövést ad le, és az halálos. 

- Mindenki a hozzá legközelebbit lövi le, ha több ilyen is van, akkor valamelyiket közülük. 

- Mindenki ugyanabban a pillanatban adja le lövését. 

Lehetséges-e, hogy ennek a vérengzésnek csak két áldozata van? 

4.) Egy párhuzamos szélű úttesten csak az út irányára merőlegesen lehet átkelni, az utat szegélyező 

járdákon viszont tetszőleges irányban haladhatunk. Szerkesszük meg azt a legrövidebb utat, amelyen 

az egyik oldali járda egy pontjából a másik oldali járda egy pontjába lehet eljutni!  

 

9. évfolyam feladatai 

1.) Miért nem lehet egyszerre egész szám az 
���
��  és 

���
�� , ahol n�� Válaszodat indokold!  

2.) Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!	(�� − 1)� + (�� − 1)� = 0  



 

3.) Egy 9 fős társaságban bárkinek van legalább 7 ismerőse. Mutassuk meg, hogy ekkor bármely 4 

személynek van közös ismerőse!  

4.) Adott egy háromszög alapja és magassága. Mikor a legkisebb a kerülete? Válaszodat indokold!  

 

10. évfolyam feladatai 

1.) Egy 2-re végződő szám utolsó jegyét elhagyjuk, és ezt a jegyet a szám legelső jegye elé írjuk. Az így 

kapott szám kétszerese az eredetinek. Melyik ez a szám?  

2.) Mutasd meg, hogy az 1, 2, 3, … 20 számok közül nem lehet tízet kiválasztani úgy, hogy a belőlük 

képzett kéttagú összegek értékei különbözzenek egymástól!  

3.) Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert a valós számok halmazán! 

��� + 2�� − 2�� = 100
2�� − �� = 100 � 

4.) Egy hegyesszög belsejében adjunk meg egy pontot. Szerkesszük meg azt a legkisebb kerületű 

háromszöget, amelynek egyik csúcsa az adott pont, a másik két csúcspontja pedig a szög egy-egy 

szárára illeszkedik!  

 

11. évfolyam feladatai 

1.) 190246849 és 190302025 két egymás utáni páratlan szám négyzete. Számítsuk ki a köztük levő 

páros szám négyzetét! A feladatot oldjuk meg általánosan is!  

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

√�� − 9 + √�� − 16 + √�� − 25 = ��
�   

3.) Egy országban a repülőjáratok néhány város között úgy vannak szervezve, hogy bármely városból 

legfeljebb 3 másikba indul járat, és bárhonnan bármely másik városba legfeljebb egy átszállással el 

lehet jutni. Legfeljebb hány városban van repülőtér? Válaszodat indokold! Add meg a megoldást 

szemléltető gráfot! 

4.) Bizonyítsuk be, hogy egy hegyesszögű háromszögbe írt háromszögek közül a magasságok 

talppontjai által meghatározott háromszög (talpponti háromszög) a legkisebb! 
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