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6. OSZTÁLY  

1. Gondoltam egy négyjegyő számot. 

Az elsı két számjegy összege 3,  
az utolsó kettıé pedig 7, és  
a középsı két számjegybıl alkotott szám osztható 4-gyel. 

Melyik számra gondolhattam? 
Határozd meg az összes lehetıséget! 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 
2. A 959362 és 192075 számokból kihagyunk összesen 5 számjegyet. 

Az így kapott nagyobbik számból kivonjuk a kisebbiket. 
Mennyi lehet így legkisebb különbség? 
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Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 
érnek. Számológép használata tilos! 



3. A hét törpe örömet szeretett volna szerezni Hófehérkének, ezért egy 
gyönyörő, téglalap alakú tükröt vásároltak neki. Hazafelé menet a tükröt 
figyelmetlenségbıl összetörték. Az összetört részek a mellékelt (felnagyított) 
ábrán látható háromszögek. A törpék meg szerették volna javítani a tükröt, de 
ez egyiküknek sem sikerült. Mindegyikük más-más négyszög alakú tükröt 
állított össze. A törpék minden összetört darabot felhasználtak az egyes 
javítások során. 

Rajzold le ezeket a tükröket! 

 

 

 

4. Mikulás szeret számológéppel számolni. 
Tegnap a következı példát számolta: 

204,23 + 19 � 5,6. 
Sajnos elfelejtette, hogy a számológépe nem részesíti 
elınyben a szorzást az összeadással szemben. 

Milyen eredményt kapott? 
Mennyi a jó eredmény? 
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Ma azt a feladatot kapta, hogy 5 
�

�
 -höz adja hozzá a 4,1 valahányszorosát. Újra számológéppel 

számolt, ugyanolyan hibásan, mint tegnap, és rossz eredményt kapott, 3813-at. 

Milyen példát kellett Mikulásnak ma kiszámolni, és mennyi a jó eredmény? 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

5. Ha két téglalap összebarátkozik, oldalaikkal egymáshoz simulnak úgy, hogy legalább egy közös 
csúcsuk legyen. 

 

 

 

 

Két téglalap összebarátkozása után az alábbi ábrán látható alakzat jött létre.  
Milyenek lehetnek az összebarátkozott téglalapok méretei? (Az ábrán jelölt méretek a vastag 
vonalakra vonatkoznak.) 
Add meg cm-ben az eredményt! 
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Ez a két téglalap 

nem barátkozik 
Itt a B téglalap barátkozik az A 

téglalappal és a C négyzettel is, de az A 

téglalap nem barátkozik a C négyzettel 

42 cm 

24 cm 

19 cm 

27 cm 



6.  A tudósok egy új gyümölcsfát nemesítettek ki és a KÖRTALMAFA nevet adták neki. Egy ilyen 
fán körték és almák is teremnek egyszerre, de más gyümölcs nem. Ugyanakkor 
mindig kétszer annyi alma terem rajtuk, mint körte. A KÖRTALMAFÁRÓL 
még azt is tudjuk, hogy évente nem terem rajta 77-nél kevesebb, de 88-nál 
több gyümölcs sem. 

a) Legalább hány almát terem egy KÖRTALMAFA évente? 
b) Teremhet-e 55 KÖRTALMAFÁN egy év alatt 1600 db körte? 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 
 

7. Az ábra egy hódítók által elfoglalt területet szimbolizál, amelyet a különbözı rangú vezérek 
között kell felosztani. Minden vezérhez egy pozitív szám tartozik. A számok egy-egy területen 
találhatók, amelyek pontosan annyi négyzetbıl állnak, amennyi a bennük elhelyezkedı szám 
(számok) értéke (pl: egy olyan négyzet, amelyben a 2-es szám áll, egy 2 négyzetbıl álló 
összefüggı területen található). Az összefüggı területekben a négyzetek csakis oldalukkal 
csatlakozhatnak egymáshoz. Azonban azonos nagyságú területek legfeljebb csúccsal 
érintkezhetnek egymással. 
 
Íme, egy egyszerő feladat és a megoldása: 

 
 

 

Töltsd ki az ábrát (10 alatti) pozitív egész számokkal! 

 

Melyik vezér foglalta el a legnagyobb területet? ( Számmal válaszolj!) ___ 
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