
Ez aztán a fogas 

kérdés…vagy az én 

lennék…? 

5. osztály 3. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

 

1. Gerzson tavaszi kabátokat vesz a gyártótól butikjába, eladásra. Előtte 

azonban bejárja a környéket, hogy ezeket a kabátokat a többi butikban 

mennyiért adják. Hat butikban talált rájuk a következő árakon:                  

1. butik: 10000 Ft, 2. butik: 8800 Ft, 3. butik: 9000 Ft, 4. butik: 10400 

Ft, 5. butik: 9600 Ft, 6. butik: 11200 Ft. A gyártó a kabátokat 8000 Ft – 

ért adja a kereskedőknek. Gerzson szeretné, hogy az ő butikjában legyen 

ez a fajta tavaszi kabát árát tekintve a középső a másik 6 butikhoz képest. 

Melyik törtrésszel növelje a kabát beszerzési árát az alábbiak közül, ha a 

fejében a következő törtek jártak? A: 
20

100
   B: 

18

100
   C: 

23

100
  D: 

27

100
  E: 

15

100
 

 

2. Robi és Dénes talált a nagyapjuk padlásán két karórát. Mind a 

kettőt felhúzták, és pontosan 12 órára 

állították be. Egy óra teltével azt 

tapasztalták, hogy az egyik óra 12 óra 

55 percet mutat, a másikon 13 óra 5 perc van. Másnap 

reggel kimentek horgászni a közeli tóhoz. Amikor 

elindultak, a két órát a pontos időhöz állították, majd letették őket a konyhában. Néhány óra 

teltével két ponttyal és egy harcsával tértek vissza nagy boldogan. Az órák ekkor a 

következőket mutatták: 13 óra 21 perc és 14 óra 26 perc. Hány órát horgásztak a fiúk, ha a 

tóhoz vezető utat 20 perc alatt lehet megtenni kerékpárral, és ők azzal mentek?   A: 5 óra 20 

percet    B: 5 óra 50 percet   C: 6 óra 35 percet   D: 6 óra 20 percet   E: 6 órát 

 

3. Mézgáék televíziót vásárolnak egy közeli áruházban. Nem szeretnének 102 cm – nél nem 

kisebb átmérőjű készüléket venni. 

Aladár:  Láttam egy szép fekete készüléket, amelyre az volt 

ráírva, hogy a készülék átmérője 52 inch. Nekem tetszik. 

Kriszta:  Én is láttam egy et, de arra meg az volt írva, hogy 

40 col az átmérője. 

Máris szomszéd:  Az előbb láttam egy 0,00102 km átmérőjű 

televíziót. Mit gondol, Géza szomszéd befér ez magukhoz a 

nappaliba? 

Géza:  Azt nem tudom szomszéd úr, de nekem egy 54 coll átmérőjű televízió tetszett meg itt az 

áruházban. 

Paula:  Géza! Azonnal gyere ide! Ezt nézd meg! Hát nem gyönyörű! Egy 60 inch átmérőjű 

készülék. Adnak hozzá ajándékba két távirányítót. 

Kik által választott készülékeket vehetik meg?    

A: Géza, Kriszta, Paula, Aladár   B: Máris szomszéd, Paula, 

Aladár, Kriszta   C: Aladár, Géza, Paula, Máris szomszéd       

D: Paula, Aladár, Géza   E: Máris szomszéd, Paula, Géza, 

Kriszta 

 

 

 



 

4. Mi a megoldás? 
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A: ? <  +54    B: ? > 0   C: +54 < ?   D: 0 > ?   E: ? > +56 
 

 

5.  7 darab 24 cm hosszúságú hurkapálcából mennyi marad, ha az 

összes egymással fedésbe nem hozható téglalapokat elkészítjük 

belőlük ( eltördelve azokat ). A téglalapok oldalai egész centiméter 

hosszúak, és egy hurkapálcából egy téglalapot készítünk annak teljes 

hosszát felhasználva.  A: Egy sem marad.  B: 1   C: 3   D: 5   E: 2  

 

6. A tavaszi papírgyűjtés során a 19 fős 5. a osztály 

tizenegy fiú tanulója 2 csoportban gyűjtötte a papírt a 

városban. Az egyik csoportban 1 – gyel kevesebben 

voltak, mint a másikban. A több főt számláló csoport 

3462 kg papírt gyűjtött, a másik ennél 542 kg – mal 

kevesebbet. A lányok egy csoportban gyűjtötték a papírt. 

Ők 5240 kg – ot gyűjtöttek.  Az osztályba járó fiúk megegyezett abban, hogy bármennyit is 

gyűjt össze a két csapatjuk külön – külön, az abból származó pénzt igazságosan osztják szét 

az osztály tagjai között. A lányok nem így gondolták, ők maguk között osztották szét az 

általuk gyűjtött papír árát.  Mennyit kapott kevesebbet egy fiú, mint egy lány a gyűjtés 

befejeztével, ha a konténert hozó vállalkozó 19 Ft – ot fizetett a papír kilogrammjáért.           

A: 6663 Ft - tal   B: 5636 Ft - tal   C: 12445 Ft - tal   D: 6382  Ft – tal  E: 6063 Ft – tal 

 

 

7. Aladár egy nagy lapra szerkesztett egy 20 cm – es és 30 cm – es oldalakkal rendelkező 

téglalapot. Ezt követően a négyszög mindegyik oldalától 5 cm – re párhuzamos egyeneseket 

szerkesztett. Hányszorosa az Aladár által készített szerkesztésen látható legnagyobb téglalap 

területe a legkisebb négyzet területének? A: 36 - szorosa    B: 42 – szerese   C: 80 - szorosa 

D: 48 – szorosa   E: Nem látható a szerkesztésen négyzet.  

 

8. Öt horgász barátnak: Balambérnak, Dénesnek, Fricinek, Gedeonnak és Jenőnek más – más 

márkájú autója van. Méghozzá: Fiat, Lada, Skoda, Trabant és Wartburg Egy vasárnapi 

horgászat során elhatározták, hogy hétfőtől kezdve mindenki kipróbálja a többi autóját. 

Mindenki egy napig használja a másik autóját, és naponta cserélnek. A cserék másnaptól 

kezdve meg is történtek, s péntekre már mindenki a saját autóját vezette. Melyik horgásznak 

milyen autója van? Ha: Hétfőn Gedeont látták Trabantot vezetni. Csütörtökön Balambérnál 

volt a Trabant és Gedeonnál a Lada. Kedden Frici hajtotta a Wartburgot. Szerdán Frici a 

Skodával közlekedett, Jenő pedig a Wartburggal. A képeken az autók állítólagos 

tulajdonosainak neve van írva, de hibásan. Hol a hiba? 

 

 



     

  

  

  

 

    

  

  

 

A: Jenőé a Trabant és Dénesé a Fiat.   B: Dénesé a Fiat és Balambéré a Skoda.   C: Gedeoné a Lada 

és Fricié a Skoda.   D: Balambéré a Lada és Fricié a Skoda   E: Jenőé a Wartburg és Balambéré a 

Trabant.    

9. Egy napon dédi sorba állította dédunokáit. A gyerekek között vannak azonos és  

különböző magasságú ikrek is.  

 

 

  

  

 

 

 

    

   Anna         Bori        Ági         Laci     Gerzson        Jenő            Károly        Pali       Zita         Helga 

 Sajnos, a szeme már nem a régi. Az elkészített csoportkép alapján az alábbiakat mondta: 

Gerzson a második legkisebb dédunokám. Jenő és Károly a legmagasabb ikerpár. Helga, Ági és 

Anna eltérő magasságúak. Lacinál alacsonyabb Zita, Pali, Gerzson, Anna, Bori és Ági. Bori 

Alacsonyabb Áginál és Lacinál. Anna a negyedik legalacsonyabb dédunokám. A kis Gerzsonkánál 

nincs alacsonyabb. Mindegyik dédunokám különböző magasságú. Károly magasabb 7 gyereknél, de 

alacsonyabb kettőnél. Jenő magasabb 8 gyereknél, alacsonyabb egynél.  

Hány állítása helytelen? A: 4   B: 1   C: 5   D: 6   E: 7  

10.  Matyi, Jóska és Pityu összeadták zsebpénzüket, hogy vegyenek 

egy napijegyet egy halastóra. Bármelyikőjük legfeljebb annyi 

pénzt adott be, mint a másik két gyerek által összesen beadott 

pénz fele. Mennyi pénzt adott Matyi, ha a napijegy 12000 Ft – ba 

került? A: 4000 Ft – ot       B: 5000 Ft – ot  C: 6000 Ft – ot         

D: 7000 Ft – ot  E: 3000 Ft – ot   

GEDEON 

FRICI 

JENŐ 

BALAMBÉR 

DÉNES 



 

11.  Zénó kivette a fagyasztóból a nyáron fogott halakat, és 3 tálcára tette őket ki. A fagyasztóban 

azonban maradt még néhány hal. Hová tegye a 4. tálcát, ha azt szeretné, hogy a csökkenő 

sorrend megmaradjon? Az azonos fajta halak azonos tömegűek. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? 

 

 

LEGNEHEZEBB          KÖNNYEBB           LEGKÖNNYEBB                       KIMARADT HALAK 

 

 

A: 2. és a 3. közé   B: 2. és az 1. közé     C: 1. elé      D: 3. után       E: Nem lehet eldönteni.    

 

12.  Egy gazdag kalóz 400 éve elásta kincseit a 

kastélyához tartozó téglalap alakú kertjében. A kert 24 

méter széles és 29 méter hosszú. A kert közepén van 

egy szobor. Az egyik rövidebbik oldal észak felé néz. A 

kutatók az alábbi írást találták a kastély pincéjének 

egyik oldalfalában elrejtve.: „A kincsem, kertem 

oldalaitól legalább két méterrel beljebb és a szobortól 

pedig tíz méternél távolabb helyeztem föld alá abba az 

irányba, amerre a Dél Keresztje ragyog annak is a 

napkeleti részében.” A megtalált írás alapján a 

régészeknek legkevesebb hány négyzetmétert kell 

felásniuk, hogy megtalálják a kincset? 

 A: 500 m² - t   B: 125 m² - t   C: 46,5 m² - t   D: 78,5 m² - t   E: 203,5 m² - t 
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1. Melyik törtet írjam a kérdőjel helyére, hogy a kifejezés igaz legyen?  
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A: 
1

6
   B: 

1

3
     C: - 

1

6
   D: - 

2

6
   E:  

1

12
 

 

 

2. Egy stégen János és Péter gazda horgászik: 

- Játszott a héten a „49 - ből 6 - ot”* játékot a postán? - kérdezte János.   

- Igen. - felelte Péter.  

- Milyen számokat játszott? - hangzott el János második 

kérdése.  

- A számok összege százhetvenöt. A második öttel nagyobb az 

elsőnél, az ötödik kettővel nagyobb a negyediknél. A harmadik 

egy törzsszám, amely húsznál nagyobb, de harmincnál kisebb. 

Az első harmada a hatodiknak. Az első és a második szám 

összege a negyediket adja.  

 

 

 

- Milyen érdekes…Én ezeknél öttel nagyobb számokat játszottam meg. 

- Az lehetetlen! - vágott rá Péter gazda.  

Miért mondhatta ezt végezetül Péter?  

A: Azért, mert nincs húsz és harminc között prímszám.   B: Azért, mert egy szám nem lehet 

harmada egy másik számnak.      C: Azért, mert a Péter gazda meghatározása alapján nem 

lehet szelvényt kitölteni.   D: Azért, mert János gazda állítása alapján nem lehet szelvényt 

kitölteni.   E: Azért, mert nincs hat olyan szám 1 – től 49 – ig, amelyeknek összege 

százhetvenöt lenne. 

 

3. A mértékváltások mérőszámait kettes számrendszerben írtam. Hány mértékváltás helyes? 

110110  dl  = 10 l 1111001  cl 

     100011110  mm  = 1 m  1010111  mm 

     1101110  nap = 1  hét  1010  nap 

     1110  kg  1000  g = 10011110  dkg 

     1000001  dm = 111 m 101010  cm 

     1101110  cl = 101101000  dl  

A: 0   B: 2   C: 1   D: 6   E: 5  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 

( olyan, mint a lottó, csak itt 49 

számból kell 6 – ot megjelölni )* 



4. Egy 4 cm széles és 10 cm hosszú téglalapnak megszerkesztem a tükörtengelyeit. A vízszintes 

tengely síkidomon belüli szakaszának megszerkesztem a negyedelési pontjait, majd készítek 

egy olyan négyzetet, amelynek középpontja a tükörtengelyek metszéspontja, csúcsai pedig a 

két negyedelési pontra, illetve a függőleges tengely és az oldalak metszéspontjába esik. Az így 

kapott négyzetet, ha átlói mentén feldarabolnám, akkor a kapott darabok hányszor férnének rá 

a kiindulási téglalapra?  

A: 2-szer  B: 16-szor  C: 4-szer  D: 8-szor  E: 6-szor 

 

5. Egy horgászegyesület szokatlan horgászversenyt szervezett a város ifjú horgászai számára. A 

65 fiatal horgászt 5 csapatra osztották úgy, hogy a csapatneveket felírták 13 – szor egy – egy 

papírlapra, aztán egy kalapból mindegyik tag húzott egyet. A csapatok a következők voltak:  

Aranyhalak 

Békák  

Csili – csalik   

Dugósok 

Emelőhálósok. 

 A verseny során mindegyik csapat pontosan egyszer mérkőzött meg mindegyik másikkal úgy, 

hogy amelyik fél óra alatt több kishalat fog, az győz. A győztes csapat 2 pontot szerez, a 

vesztes nem kap pontot, döntetlen összecsapás esetén mindkét csapat egy – egy pontot kap. 

 Így az Aranyhalak és a Békák csapata 6 – 6 ponttal holtversenyben az 1. helyen végzett.  

A Csili – csalik csapata egyel kevesebb pontot szerzett, mint az Aranyhalak.  

A Dugósok 2 pontot kaptak, míg az Emelőhálósok csak 1 – et.  

Melyik állítás igaz a mérkőzésekre, ha tudjuk még, hogy az Aranyhalak csapata nem 

szenvedett vereséget egyszer sem. A Békák és az Emelőhálósok tagjai ugyanannyi kishalat 

fogtak.  

A: A Békák győztek az Aranyhalakkal és a Dugósokkal szemben is.   

B: A Csili – csalik csapata vesztett a Dugósokkal és az Emelőhálósokkal szemben is.    

C: Az Aranyhalak csapata a Békákkal és a Csili – csalikkal szemben döntetlent játszott.    

D: A Békák csapata egyik másik csapattal sem került döntetlen helyzetbe.    

E: A Dugósok egyszer sem győztek.  

 

6. Maradjunk még egy kicsit a horgászversenyeknél:  

- Apa, képzeld tegnap elmentem a barátaimmal egy kis baráti 

horgászversenyre a közeli tóhoz! –szaladt Peti édesapjához 

egy vasárnap délelőtt. 

- Remélem, jól szórakoztatok! 

- Igen apu, de a többiekkel azt is megállapítottuk pecázás 

közben, hogy 30 – nál kevesebbféleképpen alakulhat a 

baráti horgászversenyünk helyezési sorrendje, ha nem lehet 

közöttünk kettő, akinek azonos a helyezési száma. 

- Az ige, akkor jó sokan lehettetek! – kiáltott fel apu. 

- Nem egészen. – válaszolta Peti. 

Hány barátjával horgászott Peti?  

A: 2-vel, 3-mal vagy 4-gyel   B: 1-gyel, 2-vel vagy 3-mal   C: 3-mal, 4-gyel vagy 5-tel              

D: csak 3-mal vagy 4-gyel   E: 15-tel 



7. Zoli szerkesztett egy négyzetet. A csúcsait rendre A-nak, B-nek, C-nek, 

D-nek nevezte el. A négyzetet tükrözte egy 𝑡1 tengelyre. Ezután az 

eredeti és a kapott síkidomból álló alakzatot egy 𝑡2 tengelyre tükrözte. A 

két tükrözés során olyan téglalapot kapott, amelynek területe 3 – szorosa 

a kiindulási ABCD négyzetnek. Hány fokos szöget zárhat be a 𝑡1 és a 𝑡2 

tengely, ha azok párhuzamosak az eredeti négyzet oldalaival? 

A: Nem zárnak be szöget egymással vagy derékszöget.   B: Nem zárnak be egymással szöget.   

C: Derékszöget zárnak be.   D: Nem zárnak be szöget egymással vagy 45 fokos szöget.         

E: Nem zárnak be szöget egymással vagy 135 fokos szöget. 

 

8. Egy védőgát építésekor a vízügyi szakemberek egyenlő 

hosszúságú cölöpöket vernek le úgy, hogy a cölöp 
1

4
 része kerül a 

földbe. A cölöpök vízben lévő része a földben lévő rész 3 
1

3
 – 

szorosa, így a cölöpök 1,5 méteres darabja kerül a víz felszíne 

fölé. Hány méter hosszú cölöpöket használnak a védőgát 

építéséhez? 

A: 16 m  B: 18 m   C: 20 m   D: 12 m   E: 24 m   

 

 

9. Laci szünetben háromszögeket készített vonalzóval a 

füzetébe. Az egyik háromszög szögének megszerkesztette a 

két szögfelezőjét, s azt tapasztalta, hogy az egyik 85°-os 

szöget zár be a szemközti oldallal. A két szögfelező pedig 

54°-os szöget zár be egymással. Milyen típusú 

háromszögnek szerkesztette meg Laci a szögfelezőit? 

A: különböző oldalú háromszögnek   B: szabályos 

háromszögnek   C: egyenlő szárú háromszögnek                 

D: egyenlő szárú tompaszögű háromszögnek   E: Nem lehet 

megállapítani. 

 

10.   Egy kis HÓ-KUSZ-PÓ-KUSZ…! 

Egy matematika szakkörön a tanárnő azt a feladatot adta ki a gyerekeknek, hogy alkossanak 

párokat, s hozzanak egy furfangos feladatot többieknek, s mutassák is be 

Kati a következőt hozta párjával Viktóriával: 

A bemutatón a következők hangoztak el: 

- Tegyél az asztalra három dobókockát szorosan egymás mellé! Írd fel 

a felső lapjukon lévő pöttyök számát balról jobbra haladva! A 

három szám után folytatólagosan írd fel a kockák alsó lapjain lévő 

pöttyök számát is, ugyancsak balról jobbra haladva! Az így kapott 

hatjegyű számot oszd el 111-gyel! Mondd meg nekem a kapott 

hányadost! Ebből én meg fogom állapítani azt, hogy mennyi pötty 

van az egyes kockák felső lapján, de még azt is, hogy milyen sorrendben szerepelnek. 

Addig én bekötöm a szemem is, hogy nehogy meglássam a dominók pöttyeit. -fejezte be 

mondókáját Kati, majd egy kendővel bekötötte a szemét. 

Viktória megtette, amit a társa kért. A többiek addig tátott szájjal nézték őket. 



- A hányados 4714. - mondta kis idő teltével Viktória. 

Kati egy kicsit számolt fejben, majd a következőket mondta:  

- Hát...nem is tudom. Szerintem a kockák felső lapjain öt, kettő, három pötty szerepelt. 

Eltaláltam Viki? 

Mi lehetett erre a kérdésre Viktória válasza? 

A: Sajnos, nem találtad el egyik számot sem.   B: Eltaláltad, de a számok nem ebben a 

sorrendben szerepeltek a dominókon balról jobbra haladva.   C: Eltaláltad, a számok ebben a 

sorrendben követték egymást balról jobbra haladva.   D: Sajnos, csak két számot találtál el a 

háromból.   E: Sajnos, csak egy számot sikerült eltalálnod a három közül. 

 

11.  Egy óvodai csoportban 25 – en tudnak kerékpározni, 20 – an úszni. Egy gyerek sincs a 

csoportban, aki a két tevékenyég valamelyikét ne tudná. Ha a csoportlétszám hatszorosát 

veszem, akkor olyan számot kapok, amelynek számjegyeinek összege háromszor akkora, mint 

a csoportlétszám számjegyeinek összege. Hányféle lehet az óvodai csoport létszáma? 

A: 1-féle   B: 2-féle   C: Nincs megoldása a feladatnak.   D: 5-féle   E: 6-féle 

 

 

 

 

 

 

12.  Egy szép tavaszi napon a tanárnő a szakkörre járó 5 tanulónak fejenként 5 számkártyát adott, 

majd felírta a táblára a következőt:  

   

                                                                   =  
majd hozzátette: Mindenki a saját kártyáit helyezze el az ábrán! A kártyák közé írjon műveleti 

jeleket, úgy hogy az egyenlőség igaz legyen!  

A gyerekek a következő kártyákat kapták:   

Tamás: 4, 3, 2, 1, 5 

Zoli: 6, 5, 4, 3, 2 

Cili: 4, 5, 6, 7, 3  

Laci: 4, 5, 6, 8, 7 

Emma: 9, 8, 7, 5, 6  

 

   

 

 

 

 

Melyik tanuló vagy 

tanulóknak lehet egynél 

több megoldása is? 

 

A: Tamás és Zoli   B: Emma 

és Laci   C: Cili  D: Egy 

gyereknek sem lehet több 

megoldása. E: Zoli és Laci 



7. osztály 3. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

 

1. A 7. osztályos Kati egy délután az öccse 

iskolatáskáját rendezgeti. Megtalálja a kétjegyű 

számokat tartalmazó számkártyáit a táska mélyén 

szétszórva.  

-Nézd! -mondja öccsének. Itt ez a számkártya, ha 

számjegyei közé beírom ezt. -felmutatja az 51-es 

számot tartalmazó lapot. Akkor az így kapott szám 

osztható 7-tel. Ha azonban a 15-öt teszem be, 

akkor a kapott szám öttel osztva kettőt ad 

maradékul.  

-Igen. -feleli rá az öcsi. Amit mondasz az még további … kétjegyű számra is igaz. 

 

Mit mondhatott az öcsi, ha jól felelt? A: két   B: egy   C: három   D: négy   E: öt 

 

2. FELADAT EGYENESEN A HÚSVÉTI NYÚLTÓL: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3. Négy egyenesről a következőket tudjuk:  

Az e egyenes párhuzamos f egyenessel.  

A k és a g egyenes metszi egymást. 

 az f és az e egyenes között derékszögben. 

 A k egyenes 35°-os és 145°-os szöget alkot az f egyenessel. 

 A 35°-os szöget nevezzük el alfának. 

 A 145°-os legyen béta.  

Mennyi az igaz és a hamis állítások különbsége? 

Az α szögnek egy egyállású szögpárja van. 

A β szögnek nincs egyállású szögpárja. 

4 pár csúcsszög van. 

10 pár váltószög van. 

Az alfa társzöge a béta szög. 

A g és a k egyenesek által bezárt szögek pótszögek. 

A béta az alfának kiegészítő szöge. 

          A: 1    B:  2    C:  3   D: 4    E: 5 

 EZT SZÁMOLD KI! EZ AZ ÉN HÚSVÉTI AJÁNDÉKOM: 

Egy nagy dobozban piros, zöld, kék és sárga csomagolású húsvéti 

csokitojások vannak. Legkevesebb 47 darabot kell kivenni, hogy biztosan 

legyen közte 2 darab piros. Legkevesebb 44 darabot kell kihúzni, hogy 

biztosan legyen közte 3 darab sárga. Minimum 42 darabot kell kivenni 

ahhoz, hogy biztosan legyen 1 darab zöld tojás a kihúzottak között, és 

legkevesebb 48 darabot kell kihúzni, hogy legyen biztosan 5 darab kék. 

Melyik színű tojásból van másfél tucat? 

 A: kék  B: piros  C: zöld  D: sárga  E: egyikből sincs 

 

A lándzsám hegyére 

tűzöm a megoldást…ha 

tudom… 



 4. Mit írjak a kétfeltételes egyenlőtlenség végén lévő 41 után, 

hogy az alábbi megoldást kapjam? 

 

 

-14 ≥ x < -1 

 

 

 

 

2·(6x-2x) – 5·(2x+5)  ≥  3·(x+5)+30  <  3·(4-2x) – 5· (4x+5)-5x+41 

 

A: +12   B: -17   C: +17   D: - 13   E: - 12 

 
5. Öt gyermek a következőket mondta életkorukról:  

Cili: 2 évvel fiatalabb vagyok Ákosnál, aki pont annyi idős, mint Balambér.  

Ákos: 5 évvel idősebb vagyok Zoltánnál, és 1 évvel fiatalabb Elemérnél.  

Zoltán: 3 évvel fiatalabb vagyok Cilinél, és 6 évvel Elemérnél.  

Elemér: 1 évvel vagyok öregebb Balambérnál, és 3 évvel Cilinél.  

Balambér: 5 évvel vagyok öregebb Zolinál, és 1 évvel fiatalabb Elemérnél.  

 

A gyermekek életkoráról még a következőket tudjuk:  

Cili, Ákos, Zoli életkorainak összege 35.  

Zoli, Elemér, Balambér életkorának összege 38.  

Az öt gyermek életkorának összege 64.   

 

Minden gyerek annyi szem cukorkát kap Cili szülinapi zsúrján, mint amennyi életkoruk 

számjegyeinek összege.  

 

Ki kapja a legtöbb szem cukorkát? 

A: Ákos   B: Balambér   C: Elemér   D: Zoli   E: Cili 

 

6. Ne kukoricázzunk annyit!  

Minden gazda tudja, hogy átlagosan a kukorica csutkájának tömege a rajta lévő szemek 

tömegének 30%-a. András gazda azt is tudja, hogy a gépi morzsolás a környéken 1000 Ft/q.  

A helyi takarmányboltban a következőt látta kiírva: 

 

 

  

 

  

 

 

Remélem, én 

kapom! 

  

csöves takarmánykukorica: 11500 Ft/q 

szemes takarmánykukorica: 12800 Ft/q 

András gazda mondatainak hányad 

része állja meg a helyét a 

látottakkal kapcsolatban? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hányféle, egymással semmilyen módon 

fedésbe nem hozható megoldása van a 

következő feladatnak, amelyet Imike kapott egy 

szép tavaszi délután a matematika szakkörön, 

ahelyett hogy kiment volna horgászni…  

 

Szerkessz háromszöget, ha a következőket tudom: 

- Az egyik szöge 60°. 

- A 60°-os szöget bezáró két oldal közül 

az egyik 15 mm-rel hosszabb a másiknál. 

- A 60°-os szöggel szemközti oldal 

pontosan 0,45 dm hosszú. 

A: egy   B: három   C: négy   D: kettő   E: öt  

 

Ebben a boltban 8050 Ft-ért adnak 70 kg takarmánykukoricát 

és hozzá 3450 Ft-ért csutkát.  

Ebben a boltban 8050 Ft-ért adnak 30 kg kukoricát és hozzá 

3450 Ft-ért csutkát.  

Ha veszek 130 kg csöves takarmánykukoricát, és 

lemorzsoltatom, akkor lesz 1 q szemes takarmánykukoricám, 

amiért kiadtam 3250 Ft-tal többet, mintha a boltban vettem 

volna meg szemesen.  

Ha veszek 130 kg csöves takarmánykukoricát, és 

lemorzsoltatom, akkor lesz 1 q szemes takarmánykukoricám, 

amiért kiadtam 3450 Ft-tal többet, mintha a boltban vettem 

volna meg szemesen. 

Ha veszek 100 kg csöves takarmánykukoricát, és 

lemorzsoltatom, akkor lesz 1 q szemes takarmánykukoricám, 

amiért kiadtam 3450 Ft-tal többet, mintha a boltban vettem 

volna meg szemesen. 

Ebben a boltban 3450 Ft-ért adnak 30 kg kukoricát és hozzá 

8050 Ft-ért csutkát. 

Olcsóbb, ha a boltban veszem meg a szemes 

takarmánykukoricát, mint csövesen megvéve, majd 

lemorzsoltatni.  

70 kg szemes takarmánykukorica 910 Ft-tal drágább, mint 

csövesen megvéve. 

70 kg szemes takarmánykukorica 3450 Ft-tal olcsóbb, mint 

csövesen megvéve. 

 

 

 

 

A: 3/9-ed része 

B: 4/9-ed része 

C: 0/9-ed része 

D: 2/9-ed része 

 E: 5/9-ed része 

 



8. Tartsunk egy kis érdekes népszámlálást!  

Egy kis hegyvidéki faluban 38 család 

rendelkezik életbiztosítással. 40 családnak van 

gépjármű biztosítása. 158 család házára van 

kötve lakásbiztosítás. 22 családnak van 

gépjármű és lakásbiztosítása is. 18 család 

rendelkezik élet - és gépjármű biztosítással. 14 

család kötött élet - és lakásbiztosítást. 10 

családnak van mindhárom biztosítása. A 

falubeli családok 1/5 részének van valamilyen 

biztosítása.  

Hányan család él ebben a kis faluban? 

A: 192    B: 960   C: 950   D: 180   E: 860  

 

9. Egy játékgyárban 24 darab egybevágó, de különböző 

színű játékkockákat rak egy gép kartondobozba. A 

kockák hézagmentesen kitöltik a dobozt. A csomag 

érdekessége, hogy a dobozban lévő kockák térfogatának 

köbcentiméterben és felszínének négyzetcentiméterben 

kifejezett mérőszámai azonosak. Mekkora egy ilyen 

becsomagolt kockakészlet dobozának felszíne, ha tudjuk 

még azt is, hogy a doboz élei mérőszámainak aránya 4 : 3 : 2. ( A papír vastagságától 

eltekintünk. )  

A: 468 cm²   B: 1872 cm²   C: 1462 cm²   D: 936 cm²   E: 2482 cm²  

 

10.  s Z á M o L ó S d I 

 

 

 

100,1 - ( 1,58 + 
𝟐

𝟑
 : 

𝟏

𝟐
 - 

𝟏

𝟓
 · 

𝟐

𝟒
 ) : ( 0,54 : 0,02 + 2,6 · 2,5 ) + ( - 

𝟐

𝟒
 )² : ( - 

𝟏

𝟓
 )³ - 0,4² = ? 

 

 

 

 

 

 

 

A: 69 B: 70 C: 68 D: 71 E: 67  

Mennyi a kapott végeredmény egészre kerekített értéke? 

 



 

11.    Keresztes elkészítette hálóját, de a légyfogás szempontjából  

nem lett praktikus, mivel úgy szerette volna, hogy a háló bármelyik csomópontjából   

kiindulva be tudja járni a háló minden szakaszát, azokon egyszer menve végig, s visszajutva a 

kiindulási csomópontba. Minimum hány szakaszt kell lebontania?    

 

 

 

  

 

  

  

   

 

    

  

  

 

 

 

12.   Egy napfényes áprilisi délután nagyapám megfogta a kezemet, s ezt mondta: 

- Kedves kisunokám! Most megmutatok neked egy játékot, amelyet  

kisiskolás koromban játszottam az iskolában azon diákokkal, akiket egy kicsit meg akartam 

tréfálni. - azzal elővett a fiókból egy zacskó régi 1 forintost és egy lapot, amely be volt 

osztva ( lásd ábra ). Lássuk, neked helyén van az eszed. A szabály az, hogy az érmék az 

üres helyekre kerüljenek úgy, hogy egy lépésben akármelyik érmével vízszintesen vagy 

függőlegesen átléphetünk egy szomszédos érmét, ha annak a másik oldalán nincs semmi. 

A játékhoz még hozzátartozik az is, ha a kihívott fél legkevesebb lépésben ezt megoldja, 

akkor megtarthatja az összes pénzt, ha nem akkor ad nekem egyet. 

- Na, de nagyapa…nekem nincs ilyen régi pénzérmém. -felelte unokája. 

- Ne fesd fel az ördögöt a falra! Próbáld megoldani! 

- Hát, ez nem is olyan nehéz. Szerintem…   

- Na látod, hogy sikerült! Tiéd az összes régi érme. 

Hány lépésben oldotta meg az eszes unoka a feladatot? 

A: 10   B: 6  C: Nem lehet megoldani.  D: 7  E: 15    

 

 

 

A: 4-et  B: 3-at  

C: 5-öt  

D: 1-et  

E: egyet 

sem  

Ilyen hálóba én 

bele nem 

gabalyodok. 



 

      

      

      

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. osztály 3. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (matematika) 2022/2023 

 

1. Mennyi a feladatsor végeredménye egészre kerekítve, ha Tomi helyesen számolt? 

 

 

  

              ( - 
5

6
 )³ + √123904 - 6,5²: 

1

5
 · 2,4 - 

5

2
3

4

 + 1.5² = 

           A: -158    B: -157     C: -156     

           D: 158      E: 157   

              
 

 

 

 

 

 

 

2. Szerkesszünk egy kicsit! 

Egy háromszög oldalai a = 8 cm ;b = 13 cm; c = 17 cm.  

A beírt kör minden oldalt érint. Milyen arányban osztja fel az érintési pontban a háromszög 

legrövidebb oldalát? A: 1 harmad   B: 1 negyed   C: 2 harmad   D: 1 ötöd   E: 1 hatod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Egy horgászversenyen furfangos Józsi, a helyi egyesület tagja a következőt 

állapította meg. Az első stég sorszáma: 1., a másodiké: 2. ... és így 

tovább. Ha összeszorozzuk egymás után álló öt stég 

sorszámát, akkor mindig olyan számot kapok, amely 

osztható az utolsó stég sorszámával, és ennél nagyobb 

osztója a szorzatnak nincs is. 

Hány stégen helyezkednek ezen a versenyen a horgászok? A: 120   B: 60   C: 90   D: 240   

E: 160  

 

4. Öntsünk egy kis ólmot… 

Egy ólomöntő forma segítségével olyan gömb és kúp formájú súlyokat lehet önteni 

ólomból amelyek térfogatának az aránya 128 : 27. A kúp magassága megegyezik az 

alaplapjának átmérőjével. Hány mm lehet a gömb és a kúp alapkörének sugara, ha 

mindegyik mérőszáma 5-nél kisebb természetes szám? 

 

A:                   

A:                  

          4 cm         4 cm 

 

B:                  

         4 cm         3 cm 

 

C:                  

        3 cm         4 cm  

 

D:       

        2 cm         4 cm 

E:  Nincs megoldása a feladatnak.                 

5. Melyik az az első egész szám, amely igazzá teszi az egyenlőtlenséget? 

 

2𝑋+6

4
 - 

6𝑋−9

6
 +1 < 

5𝑋−8

2
  > 

𝑋+6

4
 - 10 

 

A: - 2    B: + 3   C: + 2   D: - 3   E: 0 

 

 



 

6. Pörgessünk, forgassunk egy kicsit…! 

Laci azt a feladatot kapta, hogy szerkesszen egy 

tompaszögű háromszöget, amelynek az: 

- egyik belső szöge 30°-os 

- az egyik külső szöge 60°-os  

- a 30°-os szöggel szemközti oldal hossza 8 cm 

Laci sikeresen megszerkesztette ezt a háromszöget. 

Testvérének, Zolinak annyira megtetszett, hogy átmásolta 

egy kartonlapra, kivágta, s a leghosszabbik oldala mentén 

egy cérnát ragasztott, s elkezdte pörgetni… 

Laci kapott az alkalmon, s kiszámolta a forgástest felszínét. 

Mennyi a kapott eredményének egész cm²-re kerekített 

értéke? 

A: 100 cm²   B: 201 cm²   C: 50 cm²   D: 402 cm²   E: 302 cm² 

 

7. Egy nemzetközi horgászverseny végén a szervező egyesület elnöke a következő 

információkat kapta a furfangos zsűri elnökétől: 

 A 3 napos verseny alatt a versenyzők dévérkeszeget, tükörpontyot, tőpontyot, nyurgapontyot 

és aranykárászt fogtak. 

 Akik dévérkeszeget fogtak, azok más halfajt nem kerítettek horguk végére. 

 A 16 versenyző csak aranykárászt fogott, más halfajt nem. 

 5 versenyző nem fogott semmit. 

 40 – en fogtak tőpontyot, 60 – an nyurgapontyot és 80 – an tükörpontyot. 

 26 – an fogtak mindhárom pontyfajtából. 

 A tükörpontyot fogók 15 % - a fogott nyurgapontyot is, de tőpontyot nem, és 2,5 % - uk fogott 

tőpontyot is, de nyurgapontyot nem.  

 A tőpontyot fogók 10 % - a fogott nyurgapontyot is, de tükörpontyot nem. 

Az információk elküldése után a zsűri elnökének megcsörrent a telefonja. A szervező egyesület 

elnöke kereste. Mit kérdezhetett meg az egyesület elnöke, hogy meg tudjon állapítani minden 

a hiányzó számadatot az elküldöttek alapján?    

A: Hányan fogtak csak tükörpontyot?    

B: Hány versenyző kerített horga végére csak nyurgapontyot?     

C: Hányan vettek részt a versenyen?   

D: Hányan fogtak csak tőpontyot?    

E: Hányan fogtak csak kétfajta pontyot?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. p A r A l E l O g R a M m A  T O T Ó  

Ha nem vagy biztos benne, akkor szerkeszd meg! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Egy paralelogramma egyik párhuzamos oldalpárján felvettük a felezési pontokat ( E,F ), majd 

összekötöttük a velük átellenben lévő csúcsokkal. Az összekötő szakaszok H és K pontban metszik 

egymást. A következő állítások után írj: 

1-et, ha: minden paralelogrammára igaz 

2-őt, ha: különleges paralelogrammára igaz 

3-at, ha: nem igaz a paralelogrammákra!   

1. DF = EB  

2. DC = AD  

3. az ADC és az ABC szögek 

összege 180° 

 

4. AE = FC  

5. az ABC és az FAD szögek 

összege 180° 

 

6. CEB szög = DFA szög  

7. EDK szög = CKD szög  

8. EK = KF  

9. AF = DC  

10. EC szakasz párhuzamos 

HF szakasszal 

 

  Mennyi a beírt számok összege? 

A: 15   B: 19   C: 22   D: 17   E: 24 

9. Mekkora távolságra van két horgásztó, ha a két tó közötti néha vízszintes, olykor dimbes – 

dombos utat oda – vissza egy horgász autójával három óra alatt teszi meg. Vízszintes úton 

60 km/h sebességgel megy, emelkedőn 45 km/h-val és lejtőn 90 km/h-val halad. 

 

A: 30 km   B: 60 km   C: 90 km   D: 120 km   E: 180 km 

 

A B 

D C 

F 

E 

K 

H 



10.  Áskálódjunk egy kicsit! 

Károly gazdának van egy kertje, amelyet egymaga 4 

óra alatt ás fel. A komájának, Gézának egy fél órával 

többre van szüksége. A munka sürgőssége miatt 

egyszerre fognak hozzá a munkához úgy, hogy 

mindketten azonos nagyságú területet ásnak fel 90 

perc alatt. Melyik állítás igaz a feladatra 

vonatkozóan? 

A: Károly és Géza teljesítménye nem változott a 

közösen végzett munka során.  

B: Károly teljesítménye 
1

3
 – dal, Gézáé 

1

2
 - del növekedett a közösen végzett munka során. 

C: Károly teljesítménye 
2

3
 – dal, Gézáé 

3

2
 - del növekedett a közösen végzett munka során. 

D: Károly teljesítménye 25% - kal, Gézáé 45%-kal növekedett a közösen végzett munka 

során. 

E: Károly teljesítménye 
4

3
 – dal, Gézáé 

3

2
 - del növekedett a közösen végzett munka során. 

 

11.  Játszunk egy kicsit a fürdőkádban! 

Petinek van egy szivacsa                           ( lsd. ábra )   

A száraz szivacs tömege: 46 g; sűrűsége: 0,92 
𝑔

𝑐𝑚³
 

Ha Peti a szivacsot vízbe mártja, akkor a víz teljesen kitölti 

a szivacs hézagait.  

A szivacsban lévő vizet egy 40 mm alapéllel rendelkező 

19 cm magas, felül nyitott négyezetes oszlopba facsarja 

ki Peti. ( A szivaccsal a lehető legtöbb vizet szív fel. ) 

Milyen magasan lesz a víz az oszlopban? 

A: 18 cm magasan lesz a víz.   B: 19 cm magasan lesz a víz.   C: 13 cm magasan lesz a víz.     

D: 18,5 cm magasan lesz a víz.   E: 17,3 cm magasan lesz a víz.    

 

 

 

 

 

12.  Egy gazdaságban olajnövényeket (napraforgót, repcét), gabonanövényeket (kukorica, 

búza, rizs, árpa) és cukorrépát termesztettek. 

Olajnövényekből 1050 q lett betakarítva. A gabonanövények 

az össztermés 3/5 részét tették ki, a cukorrépa pedig 10 %-

ot. Az olajnövényeken belül a napraforgó és a repce 

tömegének az aránya 3 : 2 volt. A gabonatermés 7 %-a rizs, 

30 %-a búza, 55 %-a árpa volt. Mely növényekből lett nem 

több, mint 40 tonna betakarítva? A: kukorica, repce, árpa    

B: rizs, cukorrépa, repce, búza C: cukorrépa, rizs, kukorica  

D: cukorrépa, árpa, búza E: árpa, búza, cukorrépa, repce 

 

a: 12 cm b: 6 cm 

c: 5 cm 

EURÉKA! 


