
Matematika háziverseny 2. forduló 

 

7. évfolyam 

1.) Hány olyan kétjegyű pozitív szám van, amelyekben a számjegyek szorzata nem nagyobb, 
mint 3?  

2.) Blanka hiányzott a matematika dolgozat írásakor, így nélküle az osztályátlag 68 pont volt. 
Blanka 92 pontos dolgozatával az osztályátlag felmegy 69-re. Hányan vannak az osztályban 
Blankával együtt?  

3.) Karcsi, Géza és Tamás magasugrásban, asztaliteniszben ill. futásban versenyzett. 
Mindegyikük nyert aranyérmet, vagy ezüstérmet vagy bronzérmet. A következőkből állapítsd 
meg, melyikük milyen érmet szerzett, és milyen sportágban versenyzett! 

a.) Az asztaliteniszező, aki Karcsi barátja, bronzérmet nyert 
b.) A magasugró nem kapott aranyérmet 
c.) Tamás nem atlétizál 
d.) Karcsi nem magasugró 

4.) A szorzás eredménye egy településnév. Mi a település neve, s mely számokat jelentik a 
különböző betűk, ha tudjuk, hogy a B páratlan szám? Válaszodat indokold!  

 

 

 

8. évfolyam 

1.) Egy trapéz alapjai AB = 12 cm, és DC = 8 cm hosszúak. Az AC átló 30°-os szöget zár be az 
alappal, és merőleges a másik, DB átlóra. Hány cm hosszú a trapéz DB átlója? Igazold, hogy 
az átlók M metszéspontján az alapokra állított merőleges az alapokat egy-egy negyedelő 
pontban metszi!  

2.) Egy kupacban 21 egyforma kavics van. Két játékos játszik, akik felváltva elvesznek 
legfeljebb 3 kavicsot, és nem passzolhatnak – azaz legalább 1 kavicsot mindig el kell venniük. 
Az nyer, aki az utolsó, illetve az utolsókat veszi el. Kinek van nyerő stratégiája? (Tud-e valaki 
úgy játszani, hogy nyerjen? Hogyan játszon?)  

3.) Egy iskolában kémiát, angolt, franciát, földrajzot, matematikát, és fizikát választanak 
fakultációs tárgyként a következő diákok: Horváth, Kis, Kovács és Nagy. Minden diák három 
faktot választ, s a felsorolt diákok közül mindegyik kettőre jár. Az angolt és a franciát ugyanaz 
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a két diák választotta. Nagy fakultációs tárgyai közül kettőt Kovács is választott. A 
matematikát Nagy és Horváth választották. Ha Horváth kémiát is választott, és Kovács nem 
választotta a fizikát, akkor kik választották a földrajzot?  

4.) Töltsd ki a következő Sudoku-t!  
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9. évfolyam 

1.) Egy zacskóban 100 db cukor van: 25 piros, 25 fekete, 25 zöld, 25 sárga. Egy bekötött 
szemű gyereknek legalább hány cukrot kell kiemelnie ahhoz, hogy legyen benne biztosan: 

a) valamelyik színből 2 db? 
b) két különböző színű? 
c) három különböző színű? 
d) mindegyik színből 2 db? 

2.) Egy üzem kétféle minőségű alkatrészt gyárt. Az I. osztályú termék gyártásából származik a 
bevétel 73%-a. Hány százalékkal emelkedik az üzem bevétele, ha az I. osztályú termék 
termelését 27%-kal, a II. osztályú termék termelését 22%-kal növelik?  

3.) Az  alakú háromjegyű szám jegyeinek összege az AC szám. E szám jegyeinek összege 
pedig a B szám. Mi a három szám?  

4.) Hogyan kössünk össze két adott A és B pontot egy vonalzóval, ha a két pont távolsága 
nagyobb, mint a vonalzó hossza?  



 

10. évfolyam 

1.) A 8×8-as sakktábla minden négyzetébe a –1, 0, 1 számokat írjuk. Ki tudjuk-e úgy tölteni a 
mezőket, hogy a tábla minden sorában, oszlopában, és az átlókban szereplő számokat 
összeadva különböző eredményeket kapjunk?  

2.) Egy kisgyermek elcsatangolt édesanyja 
mellől az áruházban, amelynek alaprajza az 
ábrán látható. A gyermek éppen a 
játékosztályon játszott, amikor megtalálták, és 
a biztonsági rendszer kamerái segítségével 
megállapították, hogy minden ajtón pontosan 
egyszer ment át, mire idáig eljutott. Melyik 
helységben vannak a játékok? 

3.) Igazoljuk, hogy ha egy derékszögű háromszög egyik szöge 15°, akkor az átfogóhoz tartozó 
magasság hossza az átfogó hosszának negyedével egyenlő!  

4.) Lehetnek-e a  és az  kifejezések ugyanazon n érték mellett egész számok, ha n 

természetes szám?  

11. évfolyam 

1.) András elfelejtette barátnőjének hétjegyű telefonszámát. Arra emlékszik, hogy 6-tal 
kezdődik, nincs benne 1-es, és pontosan 3 db 2-es van benne. Hány lehetőséget kellene 
kipróbálnia, hogy biztosan jó számot hívjon?  

2.) Egy konvex sokszög alakú papírt valamely két nem szomszédos csúcsára illeszkedő 
egyenes mentén elvágtunk. A keletkezett két sokszög átlói számának összege 29-cel 
kevesebb, mint az eredeti sokszög átlóinak száma. Hány oldalú volt az eredeti sokszög? 

3.) Két pont mozog egy derékszög két szárán, a C pont a B felé, az A pont a C felé. 
Sebességük vA = 8 m/s; vC = 6 m/s. Az AC távolság 100 méter. Mennyi idő múlva lesznek 
egymáshoz legközelebb? 
        B 

 

       C      100m       A 

4.) Egy derékszögű trapéz alapjainak aránya 4, az átlóinak aránya 2. Mekkora a trapéz 
hegyesszöge?  

 



12. évfolyam 

1.) Adott n+3 db számjegy: 1 db 1-es, 1 db 2-es, 1 db 5-ös, és n db 4-es. Képezzük ezek 
mindegyikének felhasználásával az összes n+3 jegyű számot. A számok közül 4-gyel 
oszthatóból 60-nal több van, mint 5-tel osztható. Határozzuk meg n értékét 

2.) Egy bankban 3 évre elhelyeztünk 1800000 Ft-ot kamatos kamatra. Az első évben a bank 
2,5%-os kamatot számolt el, a második évben a kamatlábat p%-kal, a harmadik évben újabb 
p%-kal csökkentette. Ily módon a harmadik év végén 410625 Ft-tal kevesebbet fizettek 
vissza, mint amennyit a 2,5%-os kamatláb mellett reméltünk. Számítsd ki p értékét!  

3.) Egy olyan téglatest alakú dobozt akarunk készíteni, amelynek alapja 1 területegység, 12 
élének összhossza pedig 20 egység. Hogyan kell a téglatest méreteit megválasztani ahhoz, 
hogy a felszíne maximális legyen? Mekkora ez a maximális felszín?  

4.) Egy társaságban (ahol mindkét nemből egynél többen voltak) a lányok és fiúk először 
külön váltak; minden lány minden lánnyal, és minden fiú minden fiúval koccintott egyszer. 
Így a lányok közötti koccintások száma 6-tal volt több, mint a fiúk közötti koccintások száma. 
Éjfélkor aztán a fiúk és a lányok összevegyültek: ekkor mindenki mindenkivel koccintott 
egyszer. Hány koccintás hallatszott éjfélkor?  
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A dolgozatok megtekintése, feladatok megbeszélése: 

7-8. évfolyam: november 14. 15 óra 

9-10. évfolyam: november 21. 15 óra 

11-12. évfolyam: november 28. 15 óra  

a Fizika laborban 

 

 


