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

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY  Terem: ………………… 

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

7. OSZTÁLY  

1. Az a, a, a, a, a, á, á, á, d, d, e, e, e, e, e, e, e, é, é, f, g, g, h, h, i, í, k, k, l, l, l, m, m, m, n, n, n, n, 
n, o, o, o, o, ö, p, r, r, r, r, s, s, s, s, t, t, t, t, t, v, y, y, y, z, z betőkbıl képezz nyolcbetős 
szavakat, és írd be azokat a vízszintes sorokba! Ekkor a megjelölt átlóban is egy matematikai 
fogalmat kapsz. 

 

1. Ilyen szám a 11 

2. Osztásnál keletkezik 

3. Zárt görbe vonal 

4. Szabályos test 

5. Ilyen sorozat is van 

6. Meg kell oldani 

7. Köbtartalom 

8. Így kell megoldanunk a feladatokat (nem 
matematikai fogalom) 

Megoldás: __________________________ 
 
 
 

2. Hány olyan 3000-nél kisebb pozitív egész szám van, amely a 2, 3 és az 5 számok közül csakis 
az egyikkel osztható? 
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Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 



 

3. A Balaton két partjáról egy id
szemben egy csónak és egy vitorlás. A csónak 3 óra alatt, 
a vitorlás 2 óra alatt ér ugyan
partról a szemben lévı partra, miközben találkoztak.
Indulás után hány perc múlva találkozik egymással a 
csónak és a vitorlás? 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
4. Egy kétemeletes házban a második emeleten lakók alatt 42 személy, 

a fölszinten lakók felett 48 személy lakik. Az els
laknak, mint alattuk és felettük 
Hányan laknak a házban, és hányan egy
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A Balaton két partjáról egy idıben indul egymással 
egy csónak és egy vitorlás. A csónak 3 óra alatt, 

vitorlás 2 óra alatt ér ugyanazon az útvonalon az egyik 
a, miközben találkoztak.  

Indulás után hány perc múlva találkozik egymással a 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Egy kétemeletes házban a második emeleten lakók alatt 42 személy, 
a fölszinten lakók felett 48 személy lakik. Az elsı emeleten annyian 
laknak, mint alattuk és felettük együttvéve.  
Hányan laknak a házban, és hányan egy-egy emeleten?  
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5. Egy derékszögő háromszög derékszög
szögfelezıje 15°-os szöget zár be egymással
Készíts vázlatos ábrát!  
Mekkorák ennek a derékszögő

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 

6. Egy derékszögő háromszög 
átfogójára négyzetet rajzolunk
hosszával. 
a) Mekkorák a háromszög 
b) Mekkora ennek a négyzetnek a terület

hossza 36 mm? 
Készíts vázlatos ábrát! 
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 háromszög derékszögő csúcsából induló magassága 
os szöget zár be egymással. 

ák ennek a derékszögő háromszögnek a hegyesszögei? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 háromszög két hegyesszögének aránya 1:2. A háromszög 
átfogójára négyzetet rajzolunk, melynek oldala megegyezik az átfogó 

háromszög szögei?  
Mekkora ennek a négyzetnek a területe, ha a rövidebb befogó 
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két hegyesszögének aránya 1:2. A háromszög 
, melynek oldala megegyezik az átfogó 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

7  

10  



 

7. Egy kockát egy lapjának oldalfelez
szét. 
A négyzetes oszlopok felszínének 
12 cm? 
Rajzolj, számolj! 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 

8. A golyóstollakat elıállító gyárban el
lehessen húzni. A vonal szélessége 0,4 mm. Mekkora annak a legnagyobb 
négyzet alakú papírlapnak az oldalhossza, amelyiket teljesen „be lehet festeni” 
egyetlen golyóstollal?  
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Egy kockát egy lapjának oldalfelezı merılegesei mentén négy darab négyzetes oszlopra vágtuk 

A négyzetes oszlopok felszínének összege hányszorosa lesz a kocka felszínének, ha 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

állító gyárban elıírás, hogy a tollal 10 km hosszú vonalat 
zni. A vonal szélessége 0,4 mm. Mekkora annak a legnagyobb 

négyzet alakú papírlapnak az oldalhossza, amelyiket teljesen „be lehet festeni” 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

négyzetes oszlopra vágtuk 

felszínének, ha a kocka éle 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

hosszú vonalat 
zni. A vonal szélessége 0,4 mm. Mekkora annak a legnagyobb 

négyzet alakú papírlapnak az oldalhossza, amelyiket teljesen „be lehet festeni” 
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