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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: 

Egy kétjegyű számnak összeszorozzuk a számjegyeit. Ha az eredmény egyjegyű, akkor megállunk, ha nem, akkor a 

kapott számmal ezt addig ismételjük, míg egyjegyű számhoz jutunk. (Pl. 79 → 63 → 18 → 8) 

Hány olyan kétjegyű szám van, amelynél a végén kapott egyjegyű szám a 2? 

             5 pont 

2. feladat: 

Egy ötjegyű telefonszámról a következőket tudjuk: 

 az első számjegye megegyezik az utolsóval 

 a második számjegye megegyezik az utolsó előttivel 

 a középső számjegye 2 

 az ötjegyű szám osztható 18-cal, de nem osztható 4-gyel 

 a telefonszám nem 0-ára végződik. 

Te milyen számot hívnál ez alapján?     

5 pont 

 

3. feladat: 

Egy gazdának 3 hordója van: A, B, C. Az A hordó tele van musttal, a B és a C hordó üres. Ha az A hordóból áttöltünk 

a B hordóba úgy, hogy a B hordó tele legyen, akkor az A hordó  
2

5
  részéig marad must. Ha az A hordóból a C hordót 

töltjük tele, akkor az A hordó 
5

9
 részéig marad must. Ahhoz viszont, hogy a B és a C hordó is megteljen, az A 

hordóban levő mennyiséghez még 4 vödör mustra van szükség. Hány vödör must fér a hordókba? 

             6 pont 

 

Fordíts! 

→ 
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4. feladat: 

Az ABCD négyzetbe egy szabályos ABE háromszöget rajzoltunk az ábra szerint. 

Hány fokos az ECD szög? 

A BEC háromszög területe mekkora része a négyzet területének? 

 

                  

   7 pont  

 

 

5. feladat: 

Bontsd fel a 13157-et négy szám összegére úgy, hogy ha az első részhez 2-t hozzáadunk, a második részből 3-at 

elveszünk, a harmadik részt 7-tel megszorozzuk, a negyedik részt 11-gyel elosztjuk, akkor mindig ugyanazt a szá-

mot kapjuk!   

7 pont 

 


