
III. Kerületi Matematika Verseny  6. osztály 2018. 

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: 

Ádám, Zsolti, Csabi és Gyuri a téli szünetben meglátogatták egy barátjukat. Vezetéknevük  valamilyen 

sorrendben a következő: Tóth, Varga, Szabó és Nagy.  

Elsőnek Nagy érkezett, másodiknak Csabi, ezután Tóth, végül Gyuri. Mindegyikük vitt valamilyen ajándékot. 

Nagy könyvet, Ádám videó játékot, Gyuri csokoládét, Szabó pedig legót.  Mi a fiúk teljes neve?  

5 pont 

2. feladat: 

Mónika a telefonszámáról a következőket mondta.  A körzetszám osztható 10-zel, de nem osztható se 3-mal, se 

4-gyel viszont többszöröse e két szám összegének. Az utolsó két számjegy a legnagyobb kétjegyű prímszám, az 

első három számjegy a 8, a 12 és a 15 legkisebb közös többszöröse, a kimaradt két szám pedig a 75 és a 200 

legnagyobb közös osztója.  Mi Mónika telefonszáma? 

             5 pont  

3. feladat: 

Az asztalra helyeztünk néhány szabályos dobókockát. Tudjuk, hogy a rajtuk lévő összes pötty száma 117-tel 

több, mint a kockák éleinek száma. Hány dobókocka van az asztalon? (A szabályos dobókocka lapjai 1-től 6-ig 

pöttyözöttek, és a szemközti lapokon lévő pöttyök számának összege 7.)  

             6 pont 

4. feladat: 

Sára félévi bizonyítványában lévő jegyek összege 50. Kettővel több négyese van, mint ötöse, és kétszer annyi 

ötöse van, mint hármasa. Másfajta jegyei nem voltak. 

Hány tantárgyból voltak jegyei Sárának a bizonyítványában? 

Számítsd ki, mennyi volt Sára tanulmányi átlaga! (Két tizedes jegyig számolj!)  

              6 pont 

5. feladat: 

Egy asztalon 1 cm3 –es kockák vannak. Ezekből 64 darabot felhasználva egy tömör kockát raktunk 

össze. Ez után a megmaradt kockákból néhányat úgy tettünk ennek a kockának a tetejére, hogy a kis 

kockák alsó lapjai teljes felületükkel érintkezzenek a nagy kocka felső lapjával. Elérhető – e ily módon, 

hogy a kapott 5 cm magas test felszíne 126 cm2 legyen? 

8 pont  


