
MATEMATIKA HÁZIVERSENY 

V. FORDULÓ 

 

7. évfolyam feladatai: 

1.) 5 szám átlaga 10. Közülük 2 számot megnövelünk 2-2-vel, a 3 másik számot pedig 

csökkentjük 3-3-mal. 

a.) Nő-e a számok átlaga vagy csökkent? 

b.) Mennyi lesz az így keletkező számok átlaga? 

c.) Mennyi az eredeti 5 szám összege? 

2.) Egy kerékpáros kiránduláson a csoport az első nap megtette a tervezett út negyedét, majd a 

második napon a maradék 2/3-át. Így 20km maradt az utolsó, 3. napra. 

a.) Hány km-es kirándulást terveztek? 

b.) Az út hányadrészét tették meg a 2. napon? 

3.) Tibi bácsinak kétszer több túrajelvénye van, mint Csöpi néninek, és 1,5-szer annyi, mint Oszi 

bácsinak. Éva néninek kettővel több jelvénye van, mint Csöpi néninek. Összesen 50 jelvényt 

gyűjtöttek a túrák során. Hány jelvénye van Oszi bácsinak? 

4.) Egyszer az egyik osztályteremből rejtélyes körülmények között eltűnt a farsangi tombolához 

vásárolt apró ajándékcsomagokat tartalmazó zacskó. Hol van elrejtve? 

 

Kihallgattuk a bűnöst, és számoltunk azzal, hogy mindig 

hazudik. Ebből kiindulva kell a zacskó helyét megtalálnunk. 

Ezt mondta a kihallgatás során: 

- Kivittem a teremből 

- A falaktól legfeljebb 1m-re rejtettem el. 

- Közelebb van a D sarokhoz, mint a B-hez. 

- B-től legalább 2m-re van. 

- Nem igaz, hogy az AD faltól 3,5m-re lenne 

 

8. évfolyam feladatai 

1.) Két hordó bizonyos mennyiségű vizet tartalmaz. Ha átöntünk az elsőből a másodikba éppen 

annyi vizet, mint amennyi abban már van, majd a másodikból az elsőbe pontosan annyit, 

amennyi abban már van, s végül az elsőből a másodikba éppen annyit, mint amennyi már 

éppen benne van, akkor mindegyik hordóban 160 l víz lesz. Hány liter víz volt az egyes 

hordókban kezdetben, és mennyi az 1., 2. és a 3. átöntés után? ((Ógyala 64. old 4.) 

2.) Mi a mértani helye azoknak a pontoknak, amelyek egy 3cm hosszú szakasztól legfeljebb 1cm-

re lévő pontok összességét alkotják? 

 

 



3.) A folyó két szemközti partján van egy-egy fa. Az egyik fa magassága 30m, a másiké 20m, 

egymástól való távolságuk 50m. Mindegyik fa tetején ül egy madár. A két madár egyszerre 

veszi észre a halat, amelyik éppen a két fát összekötő egyenesen úszott a felszínre. A 

madarak egyforma sebességgel vetik magukat a halra, és egyszerre érik el. A két fától milyen 

távolságra bukkant fel a hal?  

4.) Minden téglalapban olyan szám áll, mely az alatta levő két szám összege. Milyen számok 

állnak az üres téglalapokban? Válaszodat számítással indokold! 

 

 

 

 

 

9. évfolyam feladatai 

1.) Minden téglalapban olyan szám áll, mely az alatta levő két szám összege. Milyen számok 

állnak az üres téglalapokban? Válaszodat számítással indokold! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) A keskeny hídon, melyen egyszerre csak egy jármű tud áthaladni, a ködben összetalálkozott a 

teherautó a gőzhengerrel. A találkozásig a teherautó a híd hosszának 2/3-át, a gőzhenger 

pedig az 1/3-át tette meg. Az autó 4-szer gyorsabban halad a hídon, mint a henger. Mindkét 

jármű tolatási sebessége legfeljebb fele az áthaladási sebességnek. Az egyik járműnek 

természetesen tolatnia kell, hogy a másik átmehessen. Melyiknek kell tolatnia, hogy a két 

jármű áthaladási ideje együtt a lehető legrövidebb legyen?  

3.) Az egyenlő szárú trapéz átlója merőleges a trapéz száraira. A szár 2 cm hosszú, és az alappal 

60°-os szöget zár be. Mekkora annak a testnek a felszíne, amely a trapéznak a nagyobbik alap 

körüli elforgatásával keletkezik?  

4.) Adott az ABCD téglalap belső pontja, melynek távolsága az A, B, C csúcsoktól rendre 3, 4, 5. 

Határozzuk meg a P pont távolságát a D csúcstól! 

10. évfolyam feladatai 

1.) A 90 cm x 48 cm méretű lemezből készíts maximális térfogatú, felül nyitott téglatest alakú 

edényt! Mekkorák a méretei? 

2.) Oldd meg a valós számok halmazán a következő egyenletrendszert!  
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3.) A csempéző csempét rendelt egy négyzet alakú terem padlójának burkolásához. 

Szórakozottságában az egy fal hosszúságában szükséges csempék száma helyett a saját 

életkorát írta fel. Így a megrendelés alapján a szükségesnél 1111-gyel több csempét 

szállítottak neki. Mikor született a csempéző?  

4.) 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?  

11. évfolyam feladatai 

1.) Egy háromszög egyik csúcspontja A[3;-4], két magasságvonalának egyenlete: 7� 	 2� � 1 és 

2� 	 7� � 6. Írd fel az oldalegyenesek egyenleteit!  

2.) Határozd meg annak a 8-ágú csillagnak a területét, mely két egyforma, � � �2 � √2 oldalú, 

közös középpontú négyzet egyesítésével keletkezik úgy, hogy átlóik 45°-os szöget zárnak be 

egymással!  

3.) A lebontott ház helyén új házat akarnak építeni. Bontáskor egy egész falat meghagytak, 

melynek hossza 12 méter. Az új ház tervezett alapterülete 12m2. Hogyan lehet a 

legelőnyösebben felhasználni a megmaradt falat, ha: 

• a fal egy folyóméterének javítása 1 méter új fal építési költségének 25%-a 

• a régi fal 1 folyóméterének szétszedése és új fal építése a régi téglából 50%-kal 

olcsóbb, mint 1 folyóméter új fal építése új anyagokból  

4.) A téglalap keresztmetszetű gerenda teherbírása akkor a legnagyobb, ha a szélesség és 

magasság aránya (vagyis a téglalap alakú keresztmetszet méreteinek aránya) 1:√2. Hány 

százalékot tesz ki a veszteség, ha a hengeres fatörzsből ilyen keresztmetszetű hasábot 

ácsolnak?  

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2017. május 16. 

A feladatok megoldásának ismertetése:  

7-9. évfolyam: május 22-én 15
00

 Fizika labor 

10-11. évfolyam: május – 29-én 15
00

 Fizika labor 

 


