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6. OSZTÁLY 

1. A Föld közepe felé haladva (ha mélyen lefúrnánk) a hőmérséklet és a nyomás egyre emelkedik. A 

hőmérséklet – 30 méterenként átlag 1 °C-kal emelkedik. (A – előjel a lefelé haladásra utal.) 

Tételezzük fel, hogy a felszín 0 °C-os. 

a) Hány fok van – 300 m mélyen? 

b) Hány m mélyen van 40 °C? 

c) A 60 °C-os hőmérséklet az ember számára már elviselhetetlen. Hány m mélyen lehet 60 °C? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

2. Az inch (másképpen hüvelyk vagy coll) már nincs az elfogadott hosszúságegységek között. 

Tudjuk, hogy az 1 inch = 2,54 cm. 

a) Egy monitor képernyőjének átlója 14 inch. Hány cm-t jelent ez? 

b) Géza kerékpárján a kerék átmérője 660 mm. Megvegye-e a 24 collos kerékre való gumit? 

c) A mesében szereplő Hüvelyk Matyi nagyon apró volt. Hány dm magas volt Matyi, ha a 

magassága 7 hüvelyk volt? 
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Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



3. Egy négyszög két oldala egyenlő, a harmadik oldala akkora, mint az első kettő együtt. A negyedik 

oldala a harmadiknál 4 cm-rel rövidebb. 

Hány cm egy-egy oldala, ha a kerülete 62 cm? Rajzolj, számolj, indokolj! Ellenőrizz! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Zoé 10 egyforma tömegű narancsot és 1,1 kg banánt vásárolt. A kosár, amibe a gyümölcsöket tette, 

0,6 kg volt üresen. Hazaérve a gyümölcsökkel teli kosarat mérlegre tette, így a mérleg 4 kg-ot 

mutatott. 

Hány g egy-egy narancs? 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

5. Egy sorozat ötödik tagja 
6

7
 . Minden tag az őt megelőzőnek a 

2

3
 része. Add meg a hetedik és a 

kilencedik tagot! Határozd meg a hatodik és nyolcadik tag átlagát! 
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6. Egy kert területe 200 m2. Fanni  a 
2

5
 részébe virágokat ültetett, Pali a teljes terület 

3

10
 részét 

veteményesnek használta, a maradék terület Gáboré volt. 

Hány m2 a Gábor által gondozott terület? 

Hány m2 Fanni és Pali kertrésze? 

 Gábor kertrésze hányad része a Pali és Fanni által művelt területnek? Számolj! Indokolj! 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

7. Anna és Bálint 19 és fél km-es távolságból egyszerre indultak el kerékpárral egymás 

felé. Anna percenként 250 m-t, Bálint 400 m-t tett meg. 

a) 10 perc múlva mekkora távolság volt közöttük? (Hány km?) 

b) Hány perc múlva találkoztak? 

Számításaidat részletesen írd le! 

 

 

 

 összes pont: 
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