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BEM JÓZSEF  Jelige: …….................. 

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY Terem: ………………… 

II. FORDULÓ 2014. február 6.  Hely:……….…………... 

6. OSZTÁLY 

1. Egy kereskedő kosarakat árult a piacon. Az első nap eladta kosarainak felét és 

még egyharmad részét, a második napon a maradék felét és még egyharmad 

részét, a harmadik napon a megmaradt kosarak felét és még egyharmad részét, így 

1 kosárral tért haza. 

Hány kosárral ment ki a vásárba? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

2. Egy 3 cm élű kocka mindegyik lapját 9 egybevágó kis négyzetre osztottuk fel. 

Mindegyik lapon kiválasztjuk a középső kis négyzetet, és erre merőlegesen a 

szemközti lapig egy négyzetes oszlopot fúrunk ki a kockából. 

Mennyi lesz az így kapott „lyukas” test térfogata és felszíne? 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

  

8  

8  

Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 
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3. Hat pingpongcsapat körmérkőzéses házibajnokságot játszik. Még nem játszott mindenki 

mindenkivel, az ábra mutatja az eddigi eredményeket. A győztestől a vesztes felé mutat a nyíl, 

a döntetleneket a szakaszokon lévő fekete pötty jelöli. A győzelem 3, a döntetlen 1, a vereség 0 

pontot ér. Azonos pontok esetén a csapatok azonos helyezést érnek el. 

Hány mérkőzés van még hátra? 

Mi a jelenlegi sorrend? 

Mi lett a hátralevő mérkőzések eredménye, ha a jelenlegi első és jelenlegi utolsó is 

más helyezést ért el? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

4. Az ABC derékszögű háromszöget tükrözzük az AC átfogója egyenesére és az AB rövidebb 

befogója egyenesére, így a keletkezett két képháromszög egy-egy oldala egy egyenesbe esik. 

Állapítsd meg, mekkora az ABC háromszög legkisebb szöge! (Számolással indokolj!) 

 

 

   

  A 
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5. Az ABCD négyzetbe az ábrán látható módon egy ABE háromszöget szerkeszthetünk, ennek a 

négyzet oldalán lévő szögei: 75° és 30°! 

Mekkora az EC távolság, ha a négyzet oldalai 10 cm-esek? 

 D C 

 

 E 
 

 

 A B 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

6. A matematika szakkörön ezt a feladatot adta fel társainak az egyik gyerek: 

Melyik az a négyjegyű szám, amelyről a következőket tudjuk? 

 minden számjegye páratlan 

 a tízesek és a százasok helyén álló számjegyek megegyeznek 

 az utolsó három számjegy összege egyenlő az ezresek helyén álló számjeggyel 

 az egyesek helyén álló számjegy a legkisebb páratlan számjegy 

 legfeljebb két számjegye azonos 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

7. Döntsd el, melyik állítás igaz, melyik hamis! Írd a vonalra az „I” vagy „H” betűt! 

a) Ha egy négyszög átlói egyenlőek, akkor az négyzet. ___ 

b) Van olyan prímszám, amelyben a számjegyek szorzata 10. ___ 

c) Ha a négyszög átlói merőlegesek egymásra, akkor az deltoid. ___ 

d) Van olyan ötszög, amelynek három derékszöge van. ___ 

e) Ha két szám szorzata páros, akkor összegük páratlan. ___ 

f) Nincs olyan egész szám, amelynek a reciproka is egész szám. ___ 

4  

5  

6  
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8. Karikázd be a TOTÓ - ban a helyes válasz jelét! 

A) Egy autó üzemanyagtartályában 23,4 liter benzin van és a mutat ó az alábbi ábrán látható 

módon áll. 

Hány literes az autó tartálya, ha a mutató 0 állása üres tartályt jelent? 

    0,5 

 

 
 0 1 

 

1  56 liter 2   60,2 liter X  62,4 liter 

B) Melyik betűvel jelölt négyzetet vehetjük el úgy, hogy az alakzatnak ne csökkenjen a 

kerülete? 

 

 

 

 

 

 1  A 2  B X  C 

C) Az osztályt 4 fős csoportokra osztottuk, és mindenki bekerült egy csapatba. Ha hat- vagy 

kilencfős csoportokat hoztunk volna létre, akkor mindkét esetben négy diák kimaradt 

volna. Legalább hány fő van az osztályban? 

 1  25 2  40 X  76 

D) Az ábrán egy kocka kiterített hálózatát láthatjuk, az egyes részeket betűk jelölik. A kockát 

meghajtogatva melyik két lap nem lesz egymással párhuzamos? 

 

 

 

 

 

 

 1  K és M 2  N és R X  P és R 

E) Három különböző természetes szám szorzata 144. Legfeljebb mekkora lehet az összegük? 

 1  75 2  52 X  146 

F) Ha EC=CD, akkor hány fokos az AB és BD szakasz által bezárt szög? (ABCD téglalap) 

   A  D 

 

        15° 

 

 

   B E C 

 1  60 2  45 X  30 
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