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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: 
Vettünk öt különböző pozitív egész számot, és páronként összeszorozva őket az alábbi értékeket kaptuk:  

 6, 10, 15, 24, 36, 42, 60, 63, 105, 252.  Melyek ezek a számok?      5 pont  

2. feladat: 

Kati, Julcsi, Pisti és Feri lett egy futóverseny első négy helyezettje. Rajtszámaik valamilyen kiosztásban 1; 5; 7 és 

17 voltak. Állapítsd meg az alábbi információk alapján, kinek melyik volt a rajtszáma, és ki hányadik helyen ért 

be a célba! 

 A 17-es rajtszámú lányversenyző azt mondta, előrébb is végezhetett volna, ha a rajtnál nem botlik meg 

a cipőfűzőjében. 

 Feri a 7-es versenyző előtt, de Julcsi után ért be a célba.  

 Az 1-es számú versenyző apja büszke lányának eredményére.  

 Kati az 5-ős számú versenyzőnél hátrébb végzett a versenyben.  

 Pisti nem lett harmadik. 

5 pont 
3. feladat: 
Egy 4 cm oldalú négyzetet 3 egyenlő területű 

részre osztottunk, az ábrán látható módon. 

Milyen hosszú az ABC törött vonal? 

 
6 pont 

4. feladat: 
Egy természetes szám vidám, ha osztható 9-cel vagy 13-mal, szomorú, ha osztható 12-vel, éhes, ha tartalmaz 

legalább egy nullát, kicsi, ha kétjegyű és nagy, ha 150-nél kisebb háromjegyű szám. Milyen nagy lehet a 

területe annak a téglalapnak, melynek szélessége kicsi, szomorú, éhes; hosszúsága nagy, vidám, éhes és 

kerülete szintén éhes? 

              7 pont 

5. feladat:  

Milyen számjegyre végződik a következő összeg: 

 2 +  22 +  23 +  24 +  25 + ⋯ +  22018  ? 

            7 pont 
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Csak gimnazistáknak: 

6. feladat: 

Az iskola egyik termében néhány diák matematika szakkörre várt. Megfigyelték, hogy éppen annyian vannak, 

mint ahány év az átlagéletkoruk. Még nagyobb volt a meglepetés, amikor bejött egy 35 éves tanár és azt 

tapasztalták, hogy ekkor is igaz, hogy a teremben lévők száma és átlagéletkora megegyezik. Hány diák várt 

matekszakkörre? 

6 pont 

 


