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7. OSZTÁLY 

1. a) Egy szám 
1

9
 része 2

3

4
.  

Mennyi ugyanennek a számnak a 
2

5
 része? Gondolatmenetedet vezesd le! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

b) Ha egy szám 15%-ához hozzáadunk 
9

5
-öt, akkor a szám 18%-át kapjuk. Melyik ez a 

szám? Gondolatmenetedet vezesd le! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

c) Melyik tört nagyobb? Indokolj! 

 

𝐴 =  
22221

22223
 vagy  𝐵 =  

33332

33334
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



2. Ábel csupa egyforma számjegyből előállított egy 1992 jegyű számot. 

Milyen számjegyet használhatott, ha ez a kitalált szám osztható volt 18-cal? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

3. Az ábrán megadott szögekből számítsd ki a háromszög ismeretlen külső és belső szögeit! 

Számolással indokolj! 

Ellenőrizz! (Az ábra tájékoztató jellegű, nem feltétlenül méretarányos.) 
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40° 

50°   

 

 

 



4.  Az ABCD négyzet területének hányad része a besatírozott négyszög 

területe? 

- Hány %-a a négyszög területe az egész négyzet területének? 

- Mekkora a négyszög területe, ha az ABCD négyzet oldala 15 cm?  

Számolj és indoklással válaszolj!  

 

 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

5. Joe a tengeren viharba került, bárkája egy lakatlan szigetre sodródott. Ennivalót akart magának 

keresni, de egy föld alatti labirintusba tévedt. Segíts 

neki kijutni! (A kijáratot a kék nyíl jelöli.) 

Egyes termekben kulcsot találhat, mely a vele 

azonos színű ajtót nyitja. Így juthat át az egyik 

teremből a másikba. Az ajtókat színes vonalak 

jelölik (lila, piros és zöld). 

Ha egy teremben nem talál kulcsot, vagy a kulcs nem 

nyitja az ajtót (mert más színűek), akkor használhatja 

az alagutakat is. (     ,     ,     ,      ,    ) 

A kör, a háromszög, a kereszt, a négyzet és a csillag 

az alagutak bejáratait szimbolizálják. Az 

alagutakban oda-vissza lehet közlekedni. Ha Joe egy 

bizonyos jelű alagútba lemegy, akkor csak egy 

ugyanolyan jelű alagútból jöhet fel. 

Joe a START mezőben van jelenleg, és fölfelé 

indulhat el. 

Írd le jelekkel azt az útvonalat, amelyet te javasolnál 

Joe-nak, hogy kiszabaduljon! 

Segítünk mi is. Az első jel a lila kulcs. Folytasd! 

Íme, egy példa egy útvonalrész leírására! . . .                . . . (Természetesen ez nem a megoldás!) 
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6. A matematikaverseny döntőjébe 30 tanulót hívtak meg. Minden tanuló más iskolából jött. 

- Találjátok ki, melyik iskolából jöttem! – mondta Réka. 

- Egy kérdést tehettek fel nekem, de én arra nem fogok igazat mondani. 

Az egyik gyerek feltett Rékának egy kérdést, és már mindenki tudhatta, honnan jött Réka. 

Mi volt a kérdés? Indokolj! 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Anita az alábbi receptet a nagymamája szakácskönyvében találta: 

SZALAGOS FÁNK 

Hozzávalók: 100 dkg finomliszt, 5 dkg élesztő, 4 db tojás, 4 ek cukor, 4 ek rum, 0,5 l tej, 10 cl 

napraforgó olaj, 10 dkg porcukor, 25 dkg lekvár. 

Mennyit kell kimérnie az egyes alapanyagokból, ha 15 fős vendégsereget vár farsangi 

mulatságra, a recept viszont csak 4 főre szól?  

Gondolatmenetedet vezesd le! Számolj, ellenőrizz! 
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