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8. OSZTÁLY

1. a)
Számítsd ki 1690 összes pozitív osztója közül a legkisebb és a legnagyobb osztó szorzatát!

b)
Számítsd ki 1690 valódi pozitív osztói közül a legkisebb és a legnagyobb osztó szorzatát!
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2. Töltsd ki a hiányzó részeket!

2 km + ________ dm = 3140 m
1
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hét + 180 perc = ________ óra

0,26 m3 – 56 l = ________ dm3
________ dm2 + 1,52 m2 = 21300 cm2
54, 6 dkg – 240 g = ________ kg
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3. Igaz (I) vagy hamis (H)?
− Minden páros szám osztható 4-gyel.

___

− Egy ötszög belső szögeinek összege megegyezik
három háromszög belső szögeinek összegével.

___

− Nincs olyan prímszám, amit, ha megszorzunk
hárommal, az eredmény osztható lesz hattal.

___

− Minden szabályos háromszög síkidom.

___

− Bármely háromszög egyik külső szöge megegyezik a
nem mellette fekvő két belső szög összegével.

___
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4. Válaszolj a kérdésekre! Válaszodat indokold is!
Adott egy szám prímtényezős felbontása:

A = 24  32  52  74  11
Az A szám:
-

Négyzetszám?

_____________________________________________________________________________
-

Hány 0-ra végződik ez a szám?

_____________________________________________________________________________
-

Osztható 77-tel?

_____________________________________________________________________________
-

Hányszor van meg benne a 400?

_____________________________________________________________________________
-

Osztható 144-gyel?

_____________________________________________________________________________
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5. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget!
A megoldást ábrázold számegyenesen!
2
𝑥

–

1
3

≤0
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6. Folytasd a sorozatot, írd az üres helyekre a hiányzó számokat!
Állapítsd meg a szabályt!
–2, –8, –18, –32, ______, _____, _____, _____, _____,
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7. Három baráti házaspár narancsszüreten vett részt Szicíliában. 2,7 tonna narancsot sikerült
begyűjteniük összesen. Felkerestek egy vállalkozót, aki narancslekvár készítésével foglalkozik.
Mivel a narancsmennyiség 34%-a nem volt I. osztályú termék, így azt a vállalkozó nem tudta
átvenni, és ezért nem fizetett érte. Csak a hibátlan, első osztályú terméket vette
át. Mikor a családok megkapták a narancsszállítmányért járó összeget, annak
arányában osztották szét maguk között a pénzt, ahogyan teljesítettek. A Kovács
házaspár 2-szer annyi narancsot szedett, mint Juhászék. Juhászék harmad annyit
szedtek, mint Szabóék.
Mennyit kerestek a házaspárok külön-külön, ha a narancs kilóját a vállalkozó 2,5 euróért vette át?
Gondolatmenetedet vezesd le!
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8. Számítsd ki a színes háromszög területét! (Az eredményt cm2-ben add meg!)
1 egység a valóságban 6 cm.
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Összes pont:
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