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

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY  Terem: ………………… 

II . FORDULÓ 2015. február 5.  Hely:……….…………... 

7. OSZTÁLY  

1. Tegyél X-et a megfelelı oszlopba! 

állítások igaz hamis 

Három egymást követı természetes szám szorzata páros.   

Három kétjegyő prímszám szorzata páros.   

Minden deltoid rombusz.   

Minden rombusz deltoid.   

Bármely két természetes számra teljesül, hogy ha az összegük 
páros, akkor a szorzatuk is páros. 

  

 
 

 
 

2.  Egy polcon a füzetek és könyvek számának aránya 1:2. Ha még 2 füzetet odateszünk és 3 
könyvet elveszünk, akkor az arány 2:3 lesz.  
Hány füzet és hány könyv volt eredetileg a polcon? 
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Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 
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3.  Állíts össze trapézt a lehetı legkevesebb számú derékszögő háromszögbıl! (Olyan trapézt, 
amely nem négyzet.) Írj le a trapéz jellemzıi közül hármat! 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 
 
 
4. Néhány oszlopban az összes korongot színezd be úgy, hogy minden sorban pontosan egy 

korong legyen színes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Egy társas összejövetelen 3-szor annyi férfi jelent meg, mint nı. Azonban késıbb 4 férfi a 

feleségével együtt elment, s ekkor 4-szer annyi férfi maradt, mint nı. 

Hány férfi és hány nı vett részt az összejövetelen? 
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6. Az ábrán látható téglalap oldalai 12 cm és 9 cm hosszúak.
Mindegyik oldalát 3 egyenl
osztáspontokat összekötöttünk.

Mennyi a színezett nyolcszög területe?
 

 
 

 
7. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, amely osztható a pozitív 

mindegyikével? 
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Az ábrán látható téglalap oldalai 12 cm és 9 cm hosszúak. 
Mindegyik oldalát 3 egyenlı részre osztottuk, majd bizonyos 
osztáspontokat összekötöttünk. 

Mennyi a színezett nyolcszög területe? 

Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, amely osztható a pozitív egyjegy

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

egyjegyő egész számok 
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8. Kata szóbeli felvételi vizsga elıtt föl-le sétál a folyosón. Mozgását az alábbi grafikon mutatja. 

a) Milyen messze van A-tól G pont? 
b) Összesen hány másodpercig állt Kata séta közben?  
c) Melyik szakaszon ment a leggyorsabban? 
d) Hány méterre távolodott el  maximálisan az A ponttól? 

Összesen hány métert tett meg séta közben? 
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