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Kedves Versenyző! 
Az alábbi öt feladatot tetszőleges sorrendben oldhatod meg, de minden feladat megoldását külön lapra írd! 

Csak a kiosztott, számozott lapokon dolgozhatsz!  

Az eredmény puszta közlése nem elegendő, csak a kellően indokolt megoldásokat értékeljük. Törekedj a 

megoldások áttekinthető, olvasható leírására! A feladatok megoldására 60 perc áll a rendelkezésedre.  

A feladatlapot megtarthatod. Jó munkát! 

1. feladat: 

Számítsd ki, hány kg-os a hal, ha tudod, hogy a farka 2 kg, a feje annyi kg, mint a farka és a fél törzse együtt, a 

törzse annyi, mint a feje és a farka együtt!                

             5 pont 

2. feladat: 

Három házaspár kapott összesen 54 000 Ft-ot, melyből a feleségeknek 24 000 Ft jutott. Juditnak 2 000 Ft-tal 

több, mint Annának, Csillának 2 000 Ft-tal több, mint Juditnak. István feleannyit kapott, mint felesége, János 

ugyanannyit, mint a felesége, Péter kétszer annyit, mint a felesége. Sorold fel ki kinek a férje! 

5 pont 

3. feladat: 

Egy 90 m hosszú és 28,5 m széles, téglalap alakú telken nyulakat és tyúkokat tenyészt egy magángazdálkodó. 

Egy alkalommal látogató jött és megkérdezte, hány nyúl és tyúk van a telepen. A tréfás kedvű gazda így válaszolt: 

„Az állatoknak összesen 2652 lábuk és annyi fejük van, amennyi a telek m2-ben kifejezett terület mérőszámának  
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5
 része.” A látogató nem ismerte a terület nagyságát, így nem tudta a feladatot megoldani. Segíts neki!          

             6 pont 

4. feladat: 

Egy dobozban összesen 67 golyó van. Ezek között vannak fehérek és pirosak, kicsik és nagyok.  

Tudjuk, hogy: a piros golyók száma osztható 5-tel, 

a nagy piros golyók száma egyenlő a fehér golyók számával, 

a legkevesebb a kis fehér golyóból van, 

mindegyik fajta golyó száma prím.   

Hány golyó van az egyes fajtákból?                  

            7 pont  

5. feladat: 

Egy téglalap alakú füves park területe 4 000 m2. A parkban az oldalakkal párhuzamosan két betonút keresztezi 

egymást. Az egyik út területe 400 m2, a másiké 250 m2. A park területének hány százalékát borítja fű?          

             7 pont 

 


