
  BEM JÓZSEF   Jelszó: …….................. 

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY Terem: ………………… 

II. FORDULÓ 2020. február 6.  Hely:……….…………... 

 

 

7. OSZTÁLY 

1. Számítsd ki! 
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2. Egy dobókockával háromszor dobunk. 

Hányféle háromjegyű számot kaphatunk? 

Mennyi osztható ezek közül: 

a) 5-tel? 

b) 9-cel? 
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



3. Egy 105 cm hosszú csövet két részre vágnak. A két rész aránya egyenlő a 0,3 és 0,4 

reciprokainak arányával. 

Hány cm a két darab cső hossza külön-külön? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

4. Döntsd el, hogy igaz (I) vagy hamis (H) az állítás! Írd a megfelelő betűjelet az állítások után 

látható négyzetbe! Válaszodat röviden indokold is! 

a) 
3

4
 -nek a  

4

9
 része egyenlő  

5

6
 –nak a  

2

5
 részével. 

___________________________________________________________________________ 

b) Található két olyan páros szám, amelyek egymáshoz képest relatív prímek.  

__________________________________________________________________________ 

c) Egy tört értéke csökken, ha számlálóját elosztjuk 2-vel.  

__________________________________________________________________________ 

d) Az a szám, amelynek 15%-a 45, egyenlő 200-nak a 150%-val.  

__________________________________________________________________________ 

e) A háromszög magasságpontja mindig a háromszög belsejében van.  

__________________________________________________________________________ 

f) Minden paralelogramma trapéz.  

__________________________________________________________________________ 

g) Az egyenlő oldalú háromszögnek van szimmetria középpontja.  

__________________________________________________________________________ 
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5.  a) Egy egyenlő szárú háromszögben a szárak által bezárt szög 36°. 

Bizonyítsuk be, hogy az alapon fekvő egyik szög szögfelezője a háromszöget két egyenlő 

szárú háromszögre darabolja! Gondolatmenetedet számítással indokold! 

 

 

6. Három borosgazda 21 hordót kapott ajándékba. A hordók közül 7 félig, 7 egészen tele van musttal, 

7 pedig üres. 

Hogyan kell osztozkodniuk, hogy a mustnak az összekeverése és átöntése nélkül mindenki 7 

hordót és egyenlő mennyiségű mustot kapjon? Megoldásodat részletesen írd le! 

 

 

7. A termálfürdőben a hideg vizes medencében fele annyian vannak, mint a meleg vízűben. Ha a 

hideg vizes medencébe még bemenne 8 ember, és a meleg vízből is átmenne 32 fürdőző a hideg 

vízbe, akkor a két medencében ugyanannyian lennének. 

Hány fürdőző van most a hideg vizes medencében? Gondolatmenetedet vezesd le! 
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8. Egy téglalap egyik oldala 3 cm-rel nagyobb, mint a másik. Mindkét oldalát 2 cm-rel növelve a 

területe 26 cm2-rel növekszik. 

Mekkorák az eredeti téglalap oldalai? Számításodat vezesd le! Rajzolj! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 összes pont: 
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