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8. OSZTÁLY 

1. A) Melyik az a szám, amelynek 21%-a 2,56-tal több, mint a 17%-a? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

B) Számítsd ki azt a két számot, melyeknek: 

a) aránya 3:4, és a nagyobbik szám 12,2 

b) aránya 3:4, és különbségük 3,4! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

2. Három szám összege 140. Ha az első számot szorozzuk 5-tel, a másodikból elveszünk 20-at és a 

harmadikat osztjuk 6-tal, akkor három egyenlő számot kapunk. Melyek ezek? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

4  

6  

6  

Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



3. Egy 9, egy 16 és egy 25 rekeszes dobozba rejtettünk el jutalom csokikat. A dobozokat az ábrán 

láthatod. Néhány üres rekesz fedelére ráírtuk, hogy a vele szomszédos (csúccsal vagy oldallal 

érintkező) rekeszben összesen hány csoki van. (Egy rekeszben legfeljebb 1 csoki lehet.) 

Hány csokit rejtettünk el a dobozokban együttvéve? 

 

1  2 

 4  

 3  

1. doboz:_______ 

 2. doboz:________ 

 3. doboz: _________ 

összesen: ___________ 

 

 

4. Hány fokos az ábrán látható  és  szög, ha  = 70°? Számolással indokolj! 
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5. Házat szeretnénk venni. Három házat kínált az ingatlanközvetítő. Elárulta, hogy az egyik ház 

pincéjében kincs van elrejtve. Kérdésünkre, hogy melyikben, a következőket válaszolja: 

 

                                                         
itt nincs itt van az elsőben van 

 

Melyik házat vegyük meg, ha tudjuk, hogy pontosan egyszer hazudott az ingatlanközvetítő? 

 

 

 

6. Két szabályos dobókockát dobunk fel.  

a) Melyik eseményre érdemesebb fogadni? Karikázd be a betűjelét! Indokold! 

A esemény Mindkét kockával páros számot dobunk. 

B esemény A dobott számok összege 7. 

C esemény Egy páros és egy páratlan számot dobunk. 

Indoklás: ______________________________________________________________________ 

b) Számítsd ki az egyes események valószínűségét! (Mennyi az esélye, hogy bekövetkezik az 

esemény?) 

A esemény valószínűsége: _______________________________________________ 

B esemény valószínűsége: _______________________________________________ 

C esemény valószínűsége: _______________________________________________ 
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7. Egy rombusz átlóinak hossza 6,6 dm és 11,2 dm. 

Mekkora a rombusz kerülete? (Az eredményt mm-ben add meg!) 

 

 

 

8. 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 (kék, zöld, piros, sárga, barna) 

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 sárga csillag. Folytasd! 

Íme, egy példa egy útvonalrész leírására! . . .                . . . (Természetesen ez nem a megoldás!) 
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