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7. OSZTÁLY 

1. Írd fel a 20-at nyolc egymást követő egész szám összegeként! 

                                

                                

                                

                                

 

 

2. Végezd el az alábbi feladatokat! 

a) Melyik kétjegyű számra gondoltam, ha a számot százasokra kerekítettem és így a szám 

értéke 25%-kal növekedett? 

                                

                                

                                

                                

 

 

b) A – 5,  − 4, − 2, −  1, 0, + 1, + 3, + 6 egész számok közül írd le azokat a számpárokat, 

melyek összege egyenlő – 1-gyel! 

                                

                                

                                

 

 

c) Sorold fel az összes olyan negatív egész számot, amely nagyobb az alábbi számok 

különbségénél! Hány ilyen számot találtál? 

 − 16,72 − (+ 3,28) 

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

8  

5  

2  

5  

Tiszta versenyidő: 60 perc. Minden feladatot 

indoklással együtt oldj meg! A részműveletek is pontot 

érnek. Számológép használata tilos! 

Jó munkát! 

 



3. Az X FACTOR 20 selejtezőjében összesen 520 000 jelentkező mutatta be produkcióját. 

- Hány versenyző énekelhetett a döntőben, ha az utolsó előtti elődöntőbe az összes induló 1/500-

ad részét válogatták be, majd az ide bejutott versenyzők 2,5 %-a várta, hogy bekerüljön az élő-

show-ba, a döntőbe. Ez a szerencse csak az itt lévők felének adatott meg. 

- Hány %-a a döntőbe bejutottak száma az összes indulónak? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

4.  A 18, 36, 56, 78 és a 216 számok között van egy szám, mely nem rendelkezik azokkal az 

oszthatóság szempontjából közös tulajdonságokkal, amelyekkel a többi szám rendelkezik. 

Melyik ez a szám, és miért? Indokolj! Figyelj, több tulajdonságot írt a feladat! 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

5.  Egy vidéki iskolában 6 osztály van. Az elsőben, a másodikban és a harmadikban együtt 120 

tanuló jár. A negyedik osztályban 8-cal kevesebben vannak, mint a harmadik osztályban. Az 

ötödik osztályban 10-zel több tanuló van, mint az első osztályban. A hatodik osztályban 2-vel 

több tanuló van, mint a másodikosok létszáma. 

Hány tanulója van ennek az iskolának? Gondolatmenetedet jegyezd le! 
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6. Kata és Kinga 3-3 dobókockával játszott. Az egyik kocka fehér, a másik lila, a harmadik sárga 

volt. A három dobókockával mindketten többször dobtak egymás után. Játék közben egy füzetbe 

lejegyezték, hogy a három különböző kockával dobott számok összege mennyi. 

a) Hányféle képpen dobhatott így Kata, ha az összeg 4 volt? 

b) Hányféleképpen dobhatta ki Kinga a 7-es összeget? 

Megoldásodat részletesen írd le! 

 

 

7. Számítsd ki az ábrán látható ABCD négyszög szögeinek nagyságát! 

Írd le hogyan gondolkodtál! Ellenőrizd számolásod helyességét! 

 A ∢ =_____ 

 B ∢ = _____ 

 C ∢ = _____ 

 D ∢ = _____ 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

 

 összes pont: 
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