
 
 

Matematika háziverseny 2016/17-es tanév I. forduló 

 

7. évfolyam 

1.) Egy táborban az ebédlő egy 4,5m széles, 6m hosszú, 4,5m magas helyiség. A hátsó 

négyzet alakú fal kellős közepén egy pókocska ült. A szemben lévő fal közepére egy légy 

szállt.  

a.) Vajon mennyi utat kell a falakon megtennie a póknak, ha a legrövidebb úton akarja 

a legyet elkapni?  

b.) A sarokban is ül egy pókocska a plafon alatt. Ha az átellenes oldalon a padlósarkán 

ülő legyet akarná elkapni, melyik a legrövidebb út ide?  

2.) A táborban a délutáni játék végén az összegyűjtött labdákat kosarakba tettük. Ha minden 

kosárba 3 labdát tettünk volna, 1 labdának nem jutott volna hely. Ha négyesével rakjuk őket, 

akkor az utolsó kosárba csak 2 labda került volna. Hány labda és hány kosár volt?  

3.) Oszi bácsi jelvényei vagy barnák, vagy zöldek. Becsukott szemmel 5 darabot kell kivenni 

ahhoz, hogy biztosan legyen köztük barna, és 9-et ahhoz, hogy biztosan legyen köztük kétféle 

színű jelvény. Hány barna és hány zöld jelvénye van Oszi bácsinak? (Nem szakszerű 6/84) 

4.) A három kitöltött négyzet alapján keresd meg a szabályt, s a negyedikbe ennek alapján írj 

be három azonos számot!  

 

 

 

 

8. évfolyam 

1.) Pistiékhez nyáron egy vendég érkezett. Egy olyan településről jött, amelynek 

irányítószámáról a következőket tudjuk: 

a.) Az irányítószám 4 páros számból áll 

b.) Az első és az utolsó számjegy ugyanaz 

c.) Az irányítószámban három olyan különböző számjegy szerepel, amelyek növekvő 

sorrendben egymásnak többszörösei 

d.) Az első két számjegyből álló szám többszöröse a második két számjegyből álló számnak  

Melyik településről van szó? Melyik megyében van a település? Melyik két folyó között 

fekszik?  
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2.) – Ugye holnap Tihanyba hajózunk? – kérdezte Zoli Stellától. – Mikor is indul az első 

járat?  

Stella viccesen egy feladvánnyal válaszolt a kérdésre: 

- Amikor az éjfél óta eltelt idő fele éppen annyi, mint a délig hátralévő idő 

háromnegyed része. 

Meg tudod mondani, mikor indul a hajó?  

3.) Három ember, három medve (egy nagy, és két medvebocs) szeretne átkelni tutajjal a zajló 

folyón. A bocsok nem tudják a tutajt irányítani. Egy helyen, egy időben nem lehet több 

medve, mint ember, mert akkor a medvék rátámadnak az emberekre. A tutajon kettőnél 

többen nem férnek el. Át tudnak-e kelni mindannyian a túlpartra?  

4.) Feri két láda almát vett, de az egyik láda csak félig volt, így 2520 Ft-ot fizetett. Norbi 

ugyanitt egy teli láda almát kapott, amiért öt darab üres ládát adott fizetségül. Hány forintba 

kerül egy láda almával együtt?  

 

9. évfolyam 

1.) 15 darab kártyára 1-15-ig ráírjuk a számokat egyesével, s betesszük egy dobozba, majd 

egyenként kihúzzuk úgy, hogy nem látjuk, milyen számot húzunk. Hányadik kártyánál 

mondhatjuk azt: most már biztos, hogy a kihúzott számok összege nagyobb, mint a dobozban 

lévők összege?  

2.) 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 ugyanannyi 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.)  

3.) Egy tornateremben magasról leejtenek egy tömör gumilabdát, ami mindig a ¾-éig pattan 

annak a magasságnak, ahonnan elindul. A labdát olyan magasról engedik el, hogy 

deciméterben mérve háromszor egészszámú magasságba pattan föl, de negyedikre már nem. 

A tornaterem magassága méterben mérve a lehetséges legkisebb egész szám. Hány méter 

magas ez a terem? Hány dm utat tesz meg a labda a 4. visszapattanás pillanatáig?  

4.) Egy vetélkedő végén egy aktatáskát hoznak be, ami tele van csokival. Az aktatáskán két 

darab, háromszámos kombinációs zár van. Aki 15 perc alatt kitalálja a két számot, az 

kinyithatja, és elviheti a csokikat. A két számról a következőket mondják: Keresd meg azokat 

a különböző számjegyekből álló, háromjegyű számokat, amelyeknek bármely két 

számjegyéből alkotott kétjegyű számok prímszámok, és ezeknek számold ki az átlagát. Ez az 

első szám. A második az a legnagyobb háromjegyű szám, ahány %-a az első számnak még 

1000-nél kisebb. Mik a kódok?  



 
 

10. évfolyam 

1.) Egy derékszögű háromszög oldalainak aránya 3 : 4 : 5. A háromszögnek a derékszögű 

csúcsából kiinduló magasságvonala 36 cm hosszú. Mekkora a háromszög kerülete?  

2.) Mutasd meg, hogy az alábbi szám egész szám!  

�2 + √3 ∙ �2 + �2 + √3 ∙ �2 − �2 + √3 

3.) Oldd meg a következő egyenletet a valós számok halmazán!   

��� + 1 + ��� + 4 = 3 

4.) 24 papírlap közül néhányat 10 részre vágtak, majd az így kapott részek közül néhányat 

ismét 10 részre vágtak szét és így tovább. Lehetséges-e, hogy ezt néhányszor megismételve 

2016 papírdarabot kapjunk?  

 

11. évfolyam 

1.) Mutasd meg, hogy az alábbi szám egész szám!   
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2.) Oldd meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán!  

��(2� − 3)(�� − 2� + 5) > 0 

3.) Adott a síkon egy P pont. El lehet-e helyezni a síkon 

a.) 4 kört, illetve 

b.) 5 kört úgy, hogy egyik sem tartalmazza a P pontot, és bármely P-ből induló 

félegyenes legalább két kört metsszen?  

4.) Egy 2n fős társaságban mindenkinek legfeljebb n – 1 ellensége van (az ellenségesség 

kölcsönös). Mutassuk meg, hogy a társaság leültethető úgy egy kerek asztalhoz, hogy az 

egymás mellett ülők nem ellenségek!  

 

 

 

 

 



 
 

12. évfolyam 

1.) Ha log37 = m, és log9 25 = n, akkor m és n segítségével fejezd ki log75 értékét!  

2.) Az x3 + 4x2 – 24 = 0 egyenletnek van-e megoldása az egész számok körében?  

3.) Egy háromszög t területére 4t = (a + b + c)(a + b – c) teljesül, ahol a, b, c a háromszög 

oldalai. Mutasd meg, hogy a háromszög derékszögű!  

4.) Egy számtani sorozat első 16 elemének összege 148. Mennyi az első, a hatodik, a 

tizenegyedik és a tizenhatodik elem összege?  

 

 

Beadási határidő: 2016. október 3. 

A dolgozatok megtekintése, feladatok megbeszélése: 

7-8. évfolyam: október 10. 15 óra 

9-10. évfolyam: október 17. 15 óra 

11-12. évfolyam: október 24. 15 óra  

a Fizika laborban 


