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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: 

A villanydróton 36 fecske ül. Odarepül hozzájuk egy másik fecskeraj és minden két fecske közé három 
újabb fecske ül. További fecskék szálltak a villanydrótra és úgy ültek rá, hogy minden két szomszédos 
fecske közé újabb két fecske ült. Hány fecske ült most már így a dróton?      

6 pont 
2. feladat: 

Az Óperenciás - tenger partján lévő Nevesincs város üdülőtelepén 2020 ház egyetlen sorban 
helyezkedik el. Minden ház után adót kell fizetni. Az első ház adója 2 arany, a második ház adója pedig 
3 arany. Az első és az utolsó ház kivételével minden ház adója 1 arannyal kevesebb, mint a két 
szomszédja által fizetett adó szorzata.  
Hány aranyat fizettek az 1; 2; 3;…2020. házak tulajdonosai összesen?      

6 pont 
3. feladat: 

Egy téglatest élei egész számú centiméter hosszúságúak, a felszíne 100 cm2.  

Egyik lapjának a területe az egész felszínnek a 
2

25
 része. Mekkora a test térfogata? 

             7 pont 
4. feladat: 

A hatos lottón 45 számból hatot kell megjelölni. Megkérdeztek valakit, hogy milyen számokat töltött ki 
a hatos lottón. Így válaszolt: A számok összege 175. A második 5-tel nagyobb az elsőnél, az ötödik 2 - 
vel nagyobb a negyediknél. A harmadik egy prímszám, amely 20 - nál nagyobb, de 30 – nál kisebb. A 
hatodik szám éppen háromszorosa az elsőnek. Az első és második összege a negyediket adja.  
Melyek ezek a számok?           

7 pont 
5. Feladat: 

Melyek azok a kétjegyű A számok, melyekre a következő négy állítás közül kettő igaz, kettő hamis? 

a) A osztható 5 – tel, 

b) A osztható 23 –mal, 

c) A + 7 egy természetes szám négyzete, 

d) A – 10 egy természetes szám négyzete. 

8 pont  
Csak gimnazistáknak! 

A trapéz egyik szára kétszerese a magasságának, a hosszabb alapon fekvő szögeinek összege 
5

13
 része a 

rövidebb alapon fekvő szögek összegének. Hány fokosak a trapéz szögei?  
            6 pont  


