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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 93 cm kerületű konvex sokszöget egyik átlója két olyan sokszögre bontja, melyek kerülete 63 cm 

illetve 90 cm. Hány cm hosszú ez az átló?        5 pont  

2. feladat: 

Egy város alaprajza L alakú, területe 5 egybevágó négyzetből áll. A várost körülvevő kőfal annyi km 

hosszú, mint ahány km2 a város területe. Milyen hosszú a kőfal?     6 pont 

3. feladat: 

Egy számsorozat első és második tagja egyaránt 1.  A továbbiakban minden tagot úgy számolunk ki, 

hogy a szomszédos tagjainak szorzatából kivonunk 1-et. Mi a számsorozat 2019. tagja?  

Mennyi az első 2019 tag összege?         6 pont 

 
4. feladat: 

Nagyapa, apa és fia együtt 136 évesek. Apa éveinek száma a nagyapa éveinek egyharmadával 

kevesebb. Az unoka éveinek száma egyenlő az apa éveinek egyharmadával. Hány évesek külön- 

külön? 

             6 pont  

5. feladat: 

Egy kilenccel osztható négyjegyű számról a következőket tudjuk: 

 osztható 4-gyel, 

 a tízesek helyiértéken álló számjegy 1-gyel nagyobb, mint a százas helyiértéken álló 

számjegy, 

 a legnagyobb helyiértéken álló számjegy 4-gyel kisebb, mint a legkisebb helyiértékén 

álló számjegy, 

Melyik lehet ez a szám? 

             7 pont 
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Csak gimnazistáknak! 

6. feladat: 

Egy egyetemi hallgatónak több tesztet kell kitöltenie egy félév során, és az elért eredmények átlaga 

alapján kapja meg az osztályzatát. A félév végén kiderült, hogy ha az utolsó tesztet 97 pontosra írja 

meg, akkor az átlaga 90 pont lesz, ha 73 pontosra, akkor 87 pont lesz. 

Hány tesztet kellett kitöltenie egy félévben? 

6 pont 

 

        


