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7. OSZTÁLY 
 

1. Milyen számjegyet írhatunk a  helyére, hogy ez a nyolcjegyű szám osztható legyen 12-vel? 

Írd le a 12-vel való oszthatóság szabályát is! 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Végezd el a műveleteket! Mindig a kisebb mértékegységben add meg az eredményt! 

Írd le az átváltásokat is! 

5,2 hl – 59,7 l = ________________________________________________________________ 

5,47 m + 43 dm = ______________________________________________________________ 

0,091 kg + 10,42 dkg = __________________________________________________________ 

1

4
 óra + 49 perc + 15 másodperc = __________________________________________________ 

2,5 m2 + 26 dm2 + 12,4 cm2 = _____________________________________________________ 
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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. A Bem matematikaversenyre készülve Péter átnézte az egyik feladatgyűjtemény 
1

4
 részét és még 

25 oldalt olvasott el hozzá. Észrevette, hogy már csak 10 oldalt kellene átnézni ahhoz, hogy 

végezzen az aznapra kitűzött céljával, vagyis, hogy átnézze a feladatgyűjtemény 
1

3
 részét. 

a) Hány oldalas volt a feladatgyűjtemény, amit Péter tanulmányozott?  

b) Hány oldalt szeretett volna átnézni aznap? 

 

 

4. Igaz, hamis kijelentések. Tegyél csillagot a megfelelő oszlopba! 

Minden esetben igazold döntésed szöveggel vagy példákkal! 
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 I H indoklás vagy példa 

Minden szám nagyobb 

az ellentettjénél. 
   

A deltoid is rombusz.    

Van olyan deltoid, ami 

rombusz is egyben.  
   

Van olyan négyzet, ami-

nek a területének a 

mérőszáma megegyezik 

a kerületének a mérő-

számával. 

   

Egy szám 
1

3
 része mindig 

kisebb, mint a 
2

3
 része. 
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5. Egy iskola 720 m hosszú járdájának felújításán két munkáscsapat dolgozik. Egymással szemben 

haladva kezdik el a munkát a járda két végétől indulva. Az első napon az egyik csoport 33 m-t, a 

másik csoport 39 m-es járdaszakaszt rak le térkővel. 

a) Hány nap alatt végzik el a járda felújítását, ha minden nap ugyanolyan tempóban haladnak? 

b) Hány m2 követ hoztak a munkához, ha a járda 4 m széles és ez mennyiség, csak a járda feléhez 

volt elég? 

c) Mennyibe kerül a térkő m2-re, ha az egész járda térkövezésére 6 480 000 Ft-ot költöttek? 

 

 

6. Az ábrán látható egyenesen a következő pontok helyezkednek el sorban, egymás után. 

 A B C D 

 

(Az ábra csak vázlat, nem mutatja az egyes pontok közötti tényleges távolságot.) 

AB̅̅ ̅̅  az A és B pontok távolságát jelöli 

BC̅̅̅̅ , CD̅̅ ̅̅  stb ugyanígy, ennek a mintájára értendő. 

Töltsd ki a következő táblázatot! 

AB̅̅ ̅̅  BC̅̅̅̅  CD̅̅ ̅̅  AD̅̅ ̅̅  AC̅̅̅̅  BD̅̅ ̅̅  

80 mm 100 mm 120 mm    

  6 dm 1,32 m  101 cm 

 0,39 dm 13 mm 5,3 cm   

   6 km 3000 m 3,4 km 
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7. Hasonlítsd össze a következő műveletek eredményeit! Tedd közéjük a megfelelő relációs jelet! 

(<,>,=) 

Ellenőrizz számolással! 

 

15-nek a 
2

3
 része 2 - nek a 

15

3
 része 

120 g 120%-a 60 g 2,4 -szerese 

90 km/h sebességgel egy autó 2,5 h alatt  

haladó autó 225 km-t tesz meg 

 

 

 

 Összes pont: 
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