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7. évfolyam 

1.) Az ABCD négyzet oldala 5 egység. Az AB oldalon a P pont A –tól 1, a BC oldalon a Q pont B-től 

1 és a CD oldalon az R pont a C-től 2 egység távolságra van. Számítsd ki a PQR háromszög 

egyenletét!    

2.) Az első kilenc prímszámból lehet-e 3 x 3-as bűvös négyezetet készíteni? Indokold válaszod!  

3.) Egy tíztagú társaságban mindenkitől megkérdezték, hogy hány ismerőse van a jelenlévők 

között. A válaszok: 6, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 5, 6, 8. Mutassuk meg, hogy valaki tévedett! (Az 

ismeretségek mindig kölcsönösek)    

4.) Melyik szám a nagyobb? 2300 vagy 3200 Válaszodat indokold!  

 

8. évfolyam 

1.) Mekkora az A(1699;1418), B(1697,1408), C(1709,1409) pontok által meghatározott 

háromszög területe?    

2.) Négy egymást követő pozitív egész szám szorzata 3024. Melyek ezek a számok?  

3.) 100 fős katonai alakulatnál a napi ügyeletet mindig hárman látják el. Meg lehet-e szervezni az 

ügyeletet egymást követő napokon át úgy, hogy bármely két fő együtt csak egyszer ügyeljen?  

4.) Melyik szám a nagyobb? 2100 vagy 1030 Válaszodat indokold!  

9. évfolyam 

1.) Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái: A(0;10), B(8;0), C(x;14), ahol x>0. Mekkora x 

értéke, ha az ABC háromszög területe 36 területegység?  

2.) Miért nem lehet egyszerre egész 
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��
, � ∈ �?  

3.) Igazoljuk, hogy egy 9 elemű halmaz bármely négy 7 elemű részhalmazának a közös része nem 

üres!     

4.) Melyik szám a nagyobb? 3500 vagy 7300 Válaszodat indokold!  

 

10. évfolyam 

1.) Egy szabályos hatszög és egy 2cm2 területű szabályos háromszög kerülete egyenlő. Mekkora 

a hatszög területe?       

2.) Van-e olyan n egész szám, mely elé, ha alkalmasan választott számjegyet írunk, az n szám 58-

szorosát kapjuk? Válaszodat indokold!    

3.) Egy szigeten felszállásra készen áll néhány repülőgép. Mindegyik tartályában annyi 

üzemanyag van, amennyi egy világ körüli út felére elegendő. Repülés közben az egyik 

repülőgép tartályából az üzemanyagot a másik gép tartályába át lehet szivattyúzni. A 

speciális üzemanyag egyetlen ellátó telepe a szigeten van. Az üzemanyag felvételével 

kapcsolatban feltételezzük, hogy a gépek sem a földön, sem a levegőben nem vesztenek időt. 



Hány egyforma repülőgépre van a szigeten szükség ahhoz, hogy biztosítsák egy gép világ 

körüli útját leszállás nélkül? Valamennyi gép sebessége egyforma, üzemanyag-felhasználása 

azonos, mindegyiknek vissza kell térni a szigetre   

4.) Melyik szám a nagyobb? 
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 Válaszodat indokold!  

 

11. évfolyam 

1.) Rögzítsük egy háromszög két csúcsát a háromszög köré írt körön, és a harmadik csúcs fusson 

végig ezen a körön! Mi a létrejövő számtalan háromszög súlypontjának mértani helye?  

2.) 7 rabló a zsákmányolt aranyat úgy osztja el, hogy névsor szerint vesznek belőle annyit, 

amennyi az ott levő aranyak számának számjegyösszege (pl. ha a soron következő zsivány 

előtt 156 db arany van, akkor ő 1 + 5 + 6 = 12 db-ot vesz el). Két teljes kör után az arany 

elfogy. Mindenkinek ugyanannyi jutott, csak a bandavezérnek lett több. Ő hányadik a 

névsorban, s mennyi arany jutott neki?   

3.) Tudjuk, hogy a1 =4, an+1 = 3an-2 (� ∈ �. Mutassuk meg, hogy an = 3
n
+ 1!   

4.) Melyik szám a nagyobb?	7√� vagy	5√� Válaszodat indokold!  

 

12. évfolyam 

1.) A szabályos háromszög középpontján át húzzunk tetszőleges irányú egyenst, és erre a 

háromszög minden csúcsából bocsássunk merőlegest! Igazoljuk, hogy az egyenes egyik 

oldalán levő két merőleges szakasz hosszának összege egyenlő a másik oldalon levő 

merőleges szakasz hosszával!  

2.) Mutassuk meg, hogy a következő oszthatóság sohasem teljesülhet! 

	�121|�� 	 3� 	 5; 				� ∋ �     

3.)  Igazoljuk, hogy a Fibonacci-sorozatra teljesül a következő állítás: f1 + f3 +… + f2n-1 = f2n 

				� ∈ � 

4.) Melyik szám a nagyobb? log49 vagy log925 Válaszodat indokold!  

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. január 10. 

 

 FELADATOK MEGTEKINTÉSE 

  7-8. évfolyam: 2017. január 16. 15 óra 

  9-10. évfolyam: 2017. január 23. 15 óra 

  11-12. évfolyam: 2017. január 30. 15 óra 


