
  BEM JÓZSEF  
MEGYEI MATEMATIKAVER

  I . FORDULÓ 2016. január 1

1. a) Valamikor nagyapónak is 32 foga volt. Mára már csak annyi foga van fent, mint
  amennyi hiányzik neki lent.

Hány foga van nagyapónak?
 

 
 
 

b) A 431, 212, 125, 8 számok közül mel
helyébe úgy, hogy a 

  2357 

kifejezés értéke páros legyen? 
Indokolj, ellenırizz! 

 

           
           
           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Tiszta versenyidı: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmő
érnek. Számológép használata tilos! 

 Jelszó: ……..................

MEGYEI MATEMATIKAVER SENY Terem: …………………

. január 12.  Hely:……….…………...

 

 

 

6. OSZTÁLY  
 

Valamikor nagyapónak is 32 foga volt. Mára már csak annyi foga van fent, mint
hiányzik neki lent. 

Hány foga van nagyapónak?  

számok közül melyeket lehet behelyettesíteni az x 

2357 · x + 1432 - 511 

 

               
               
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

: 60 perc. Minden feladatot 
indoklással együtt oldj meg! A részmőveletek is pontot 

 

Jelszó: …….................. 

Terem: ………………… 

Hely:……….…………...  

Valamikor nagyapónak is 32 foga volt. Mára már csak annyi foga van fent, mint 
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2. Melyik az a legkisebb szám, amelyet hozzá kell adnunk 3848
ötjegyő számot kapjunk, mely maradék nélkül osztható 1800

 
 

3. Öt gyerek életkorának összege 30 év.
Hány év múlva lesz az életkoruk összege 40 év?

 
 

4. Reggel 8 órakor egy gyalogos elindult az Országos Kéktúra útvonalán. Az els
haladt, a következı órában – mivel az út emelkedett 
pihent. Az út hátralévı részén egyenletesen óránként 4 km

a) Milyen távolságra volt a gyalogos az indulási helyét
órakor? 

b) Milyen távolságra, és hány órakor 
c) Milyen hosszú utat járt be?
d) Melyik idıpontban volt a gyalogos az indulási helyt

Készíts táblázatot! Számolással indokolj! (Ha akarsz, rajzolhatsz is!)

 
 

           
           
           
           
           
           

            
            
            
            
            
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            

Melyik az a legkisebb szám, amelyet hozzá kell adnunk 3848-hoz, hogy olyan 
kapjunk, mely maradék nélkül osztható 1800-zal? 

erek életkorának összege 30 év. 
Hány év múlva lesz az életkoruk összege 40 év? 

Reggel 8 órakor egy gyalogos elindult az Országos Kéktúra útvonalán. Az els
mivel az út emelkedett – csak 3 km-t jutott elı

 részén egyenletesen óránként 4 km-t haladva déli 12 órára ért a céljához.

Milyen távolságra volt a gyalogos az indulási helyétıl 9 órakor, 10 óra 30 perck

és hány órakor állt meg pihenni? 
Milyen hosszú utat járt be? 

pontban volt a gyalogos az indulási helytıl 6 km, 10 km, 14 km távolságra?

! Számolással indokolj! (Ha akarsz, rajzolhatsz is!) 

               
               
               
               
               
               

                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                

hoz, hogy olyan 

Reggel 8 órakor egy gyalogos elindult az Országos Kéktúra útvonalán. Az elsı órában 5 km-t 
t jutott elıre, ezután 30 percet 

t haladva déli 12 órára ért a céljához. 

l 9 órakor, 10 óra 30 perckor és 11 

l 6 km, 10 km, 14 km távolságra? 
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5.  Számítsd ki a kert területét! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. A Kukk moziban a belépıjegy ára 9 

be a moziba. 
Hány eurót-t győjtöttek a belépı
Hány forintot ér ez a bevétel, ha az euró árfolyama 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

14 cm 

5 cm 
5 cm 

4 cm 

8 cm 

2 cm 

2 cm 

3 cm 

jegy ára 9 euró. Minden tízedik nézı viszont ingyen mehet 

jtöttek a belépıjegyek árából tegnap, ha 99 nézı ment a moziba? 
Hány forintot ér ez a bevétel, ha az euró árfolyama 309 Ft? 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 viszont ingyen mehet 

 ment a moziba?  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

6  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

8  



7. Az ábrán látható nagyobb téglalap kerülete 28 cm. 
Mekkora a kisebb téglalap kerülete? 
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