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Az újgenerációs tankönyv az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program  
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A munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyv matematika fejezetéhez készült. A fejezetek illeszkednek a 
tankönyv leckéinek címéhez és számozásához. A feladatok némely esetben hivatkoznak a tankönyv felada-
taira, és minden esetben illeszkednek a tananyaghoz.

A munkafüzet elkészítésével több célunk volt. Ezek közül a legfontosabb a tankönyv feladatanyagának ki-
egészítése, amely az órai munkába is beépíthető. A tananyag megértését a tanár és a diákok igényei szerint 
segíti. Szintén fontos cél volt, hogy lehetőséget biztosítson otthoni gyakorlásra, akár házi feladat formájában. 

A munkafüzet feladatai némely esetben túlmutatnak a tananyagon, nehezebb, szélesebb áttekintést igénylő 
feladatokat is tartalmaz. Ezeket a feladatokat (++) jellel jelezzük. A tankönyvhöz hasonlóan célunk volt, hogy 
érdekességeket is bemutassunk. A feladatok témáit igyekeztünk a mindennapi életben és a különböző szak-
mákban is előforduló helyzetekből meríteni.

A feladatok a tankönyv szellemiségét követve több esetben támaszkodnak az interneten elérhető ismeretek-
re, hiszen a matematika tantárgynak (is) fontos célja, hogy a modern kor eszközeit felelősen használni tudó 
diákok kerüljenek ki az iskolákból.

Sok sikert kívánunk a munkafüzet feladataihoz, és bízunk benne, hogy a kiadvány számos új ismerettel  
szolgál!

a munkafüzet szerzői

Bevezető

Európai Szociális
Alap
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2.1
1   Átkelés a folyón

Két felnőtt egy folyó partjához ér, amin nincs híd, de ők sze-
retnének a túlsó partra átjutni. A szemközti parton két gyerek 
játszik egy csónakkal. A két gyerek a két felnőtt segítségére siet, 
viszont a csónak olyan kicsi, hogy egyszerre csak egy felnőtt 
vagy két gyerek fér el benne. Hogyan juthatnak át mind a né-
gyen a másik partra? Írd be a táblázatba, hogy az egyes utak 
után kik vannak a két parton!

Egyik part
két felnőtt (F, F)

Folyó Másik part
két gyerek ( gy, gy )

1. út

2. út

3. út

4. út

5. út

6. út

7. út

8. út

2   Gondolkodj visszafelé!
a)  Egy tartályból első nap elhasználtak 45 liter ivóvizet, a második napon két literrel többet, mint az első napon, a 

harmadik napon a maradék felét, és így 120 liter maradt benne. Írd a nyilakra a műveleteket!

b)  Gondoltam egy számra. A gondolt számhoz hozzáadtam hármat, aztán az összeget megszoroztam hárommal, 
és a szorzatot elosztottam kettővel. Így 38-at kaptam. Melyik számra gondoltam?

c)  Gondoltam egy legegyszerűbb alakú törtre. A tört nevezőjéhez hozzáadtam 2-t, a kapott törtet megszoroztam 

3-mal, majd a tört számlálóját és nevezőjét felcseréltem, így 7
9

-et kaptam. Melyik törtre gondoltam? Írd le, 

hogyan gondolkodtál!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Logika a mindennapokban

120 l
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Gondolkodási módszerek

3   Döntsd el a következő mondatokról, hogy kijelentések-e vagy sem! 

Állítás Kijelentés? IGEN / NEM

a) A jegesmedvék a Déli-sarkon élnek.

b) A kék mindenki kedvenc színe.

c) A négyzet egyenlő oldalú téglalap.

d) Az osztályban Éva a legszebb lány.

e) Naprendszerünk legnagyobb bolygója a Jupiter.

f ) Este nyolc órakor vannak a legjobb tévéműsorok.

g) Egy vízmolekulában 2 oxigénatom van.

4   A fenti kijelentéseket csoportosítsd az igazságtartalmuk szerint! Írd be a táblázatba a betűjelüket!

Igaz kijelentés Hamis kijelentés

Fogalmazd át a hamisnak ítélt kijelentéseket, hogy igazak legyenek!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

5   Fogalmazd meg a következő mondatok tagadását!

A tagadás (negáció) jelölésére ezt használjuk:  ¬

Állítás Állítás tagadása

A: Magyarország második legnépesebb városa Debrecen. ¬A:

B:  Minden négyszögnek van párhuzamos oldala. ¬B:

C:  Van olyan páros szám, amely nem osztható 2-vel. ¬C:

D: A Himnuszt nem Kölcsey Ferenc írta.  ¬D:

E: Minden háromszög derékszögű. ¬E:

F: Nem minden kígyó szaporodik tojással. ¬F:

Az állítás logikai értékének jelölése IAI: ha A állítás igaz: IAI = i vagy IAI = 1; ha A állítás hamis IAI = h vagy IAI = 0.
Írd az állítások és a tagadásuk mellé, hogy igaz (I) vagy hamis (H) a logikai értékük! 

|A| |B| |C| |D| |E| |F|

|¬A| |¬B| |¬C| |¬D| |¬E| |¬F|
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2.2
1   Következtess!

Fejezd be a mondatokat a feltételek alapján úgy, hogy helyes következtetéseket kapj! 

Feltételek Következtetés

a) A trapéz belső szögeinek összege 360°.
A rombusz trapéz.

A rombusz belső szögeinek összege _____________________

b) Péter idősebb Jánosnál.
Feri fi atalabb Jánosnál.

Péter _____________________  Ferinél.

c)  Egy szabályos dobókockával dobható legkisebb 
érték az 1, legnagyobb érték a 6.
Két szabályos dobókockával dobunk egyszerre.

Két kockával egyszerre dobva a számok összege legalább 

_______________________, legfeljebb _____________________

d)  = 2 – 1
  = 5

 = _______________________

e) A 18 osztója a 36-nak.
A 72 kétszerese a 36-nak.

 A 18 _____________________ a 72-nek.

f) A paralelogramma átlói felezik egymást.
Minden téglalap paralelogramma.

A téglalap átlói _____________________

g)  +  +  = 69
 +  = 38

 = _____________________

2   Karikázd be a kijelentés betűjelét, ha az állítás igaz!

A következőt tudjuk: Kati az iskolában rajzolásban és éneklésben is nagyon jó.

A: Kati szépen énekel, de ügyetlenül rajzol. B: Kati nagyon szépen énekel. 

C: Kati jól rajzol és hamisan énekel.  D: Kati ügyetlenül rajzol és hamisan énekel. 

3   Helyes vagy nem? 
Beszéljétek meg, hogy az alábbi következtetések közül melyik helyes és melyik nem!

a) Ha esik az eső, akkor vizes a járda. Vizes a járda. Tehát esett az eső.
b) Ha nem esik az eső, akkor kirándulni megyek. Nem voltam kirándulni. Tehát esett az eső.
c) Ha esik az eső, akkor nem megyek kirándulni. Nem voltam kirándulni. Tehát esett az eső.

4   2 X 2 = 5?
Nézd végig a következő sorokat! Hibás vagy hibátlan az alábbi következtetés? Válaszodat indokold!

 0,5 = 2 ∙ 0,25 adjunk hozzá mindkét oldalhoz 1,5-et
 0,5 + 1,5 = 2 ∙ 0,25 + 1,5 szorozzuk meg mindkét oldalt kettővel
 1 + 3 = 4 ∙ 0,5 + 3 azaz
 4 = 2 + 3 vagyis
 2 ∙ 2 = 5

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Következtetés
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Gondolkodási módszerek

5   Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó feltételekkel, illetve következményekkel!

Összekapcsolt kijelentések
(Implikáció)

Feltétel Következmény

a)  Ha este hideg lesz, akkor befűtünk a 
kályhába.

Es�� �i�e� �e��.

b)  Ha egy négyszög deltoid, akkor van 
tükörtengelye.

A �é�y�zö� ��lt�i�.

c)  Ha egy szám prím, akkor pontosan 
két osztója van.

A �z�� ���m�z��.

d)  Ha két háromszög szögei egyenlő 
nagyságúak, akkor a két háromszög 
hasonló.

Ké� h�r�m�zö� �zö��� �e�-
e�������.

e)  Ha egy sokszög belső szögeinek 
összege 180°, akkor a sokszög há-
romszög.

A s�k�zö� ��ls� �zö������ 
ös��e�� 180°.

6   Keress olyan feltétel–következmény párokat, amelyeket összekapcsolva igaz állításokat kapsz! Írd le az ös-
szekapcsolt kijelentéseket!

 Feltétel Következmény

Feltétel 
betűjele

Következmény 
száma

Összekapcsolt kijelentés

a) egy szám osztható 3-mal és 2-vel 1) a szám többszöröse 3-nak

b) egy szám osztható 30-cal 2) a szám összetett szám

c) egy számnak kettőnél több osztója van 3) a szám osztható 6-tal

�   3
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2.3 Mi itt a probléma?

1   Máté és Dóri testvérek, egy naptárat használnak a szabadidős tevékenységeik előjegyzésére. Állapítsd meg, 
ki melyik napjára gondolt a hétnek! (Egy tevékenység kettőjükhöz is tartozhat, egy nap több dolgot is csinál-
hatnak.)

Dóri: ______________________________________________________ Máté:  _______________________________________________________

 ____________________________________________________________  ______________________________________________________________
  
2   Tűzijáték 

Egy ünnepség során a piros rakétákat 2 percenként, a zöldeket 3 per-
cenként, a fehéreket 4 percenként, a sárgákat pedig 5 percenként 
lövik fel. A tűzijáték pontban este 9 kor kezdődik és 30 percig tart. 
Hány darab rakétát fognak kilőni? 9:00-kor mindegyik színű rakétá-
ból kilőnek egyet.

Jelöljétek az időszalagon, hogy mikor melyik rakétát kell kilőni! 

Mikor kell egyszerre kilőni

a) két rakétát: ___________________      b) három rakétát: ___________________      c) négy rakétát? ___________________

3   Régi hosszmértékek 
Írd be az ábrába a régi hosszmértékeket úgy, hogy a nyíl mindig a nagyobb 
egységre mutasson! 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK VASÁRNAPSZOMBAT

Tegnap délután 
olvastam és fociztam.

Én a mai nap kivételével 
minden nap olvasok 

vagy számítógépezek.

9:00 9:05 9:10 9:15 9:20 9:25 9:30 9:35

Régi hosszmértékek

1 mérföld = 8353,6 m

1 láb = 3,1608 dm

1 öl = 189,648 cm

1 hüvelyk = 2,634 cm

1 rőf = 7,77 dm
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Gondolkodási módszerek

4   A megadott válaszlehetőségek közül karikázd be a szerinted helyeset! 
a) A következőket tudjuk: Anna idősebb Juditnál.

Kati � atalabb Annánál.

Mit mondhatunk erről az állításról? Kati idősebb Juditnál.

Igaz.         Hamis.             Nem lehet eldönteni

b) Most a következőket tudjuk: Csilla nem magasabb Jóskánál.
Jóska magasabb Edinánál. 
Csilla nem alacsonyabb Edinánál. 

Mit mondhatunk erről az állításról? A két lány egyforma magas.

Igaz.          Hamis.   Nem lehet eldönteni

5   Mosási jelek a ruhakezelési útmutatón
Az alábbi jelekkel gyakran találkozunk a ruhák kezelési útmutatóján.

Kézzel mosd a ruhát, és maximum 40 fokon! Vasalható a ruha, de csak max. 150 fokon!

Ne tisztítsd otthoni körülmények között! Vasalható a ruha, a maximum hőfok: 200 fok!

Maximum 40 fokon mosd a ruhát! A ruha vegyileg nem tisztítható!

Tilos vasalni a ruhát! Viheted tisztítóba a ruhát.

A ruha vasalható, de csak max. 110 fokon! A klóros fehérítést mellőzd!
 Használhatsz fehérítésre klórt, mert bírja a ruha.

a) Írd a pontozott vonalra, hogy melyik ruhadarabon melyik címke állhat!

gyapjúpulóver: _____________________                kék ing: _____________________                zakó: _____________________

A B C

b)  Keress a ruhádon ilyen címkét! Rajzold le, hogy milyen jeleket találtál rajta, és írd le, hogy mi a jelentésük! 
(Ha olyan jelet látsz, ami a táblázatban nem található, akkor használd az internetet! )

 
 ______________________________________  _______________________________________________

  ______________________________________  _______________________________________________
 

  ______________________________________  _______________________________________________

  ______________________________________  _______________________________________________

  ______________________________________  _______________________________________________

  ______________________________________  _______________________________________________

 

  ______________________________________  _______________________________________________

  ______________________________________  _______________________________________________

A B C
   

A B C
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2.4 Halmazok

1   Sorold fel a halmazok elemeit!

a) A = {a 20-nál kisebb 3-mal osztható pozitív számok} = {_______________________________________________________}

b) B = {az egyjegyű prímszámok} = {___________________________________________________________________________}

c) C = {a kedd szó betűi} = {____________________________________________________________________________________}

d) D = {kétjegyű négyzetszámok} = {___________________________________________________________________________}

2   Add meg a következő halmazokat a tulajdonság leírásával! (Figyelj arra, hogy megfogalmazásod mindenki 
számára ugyanazt jelentse!)

a) A = {p, n, t, k} = {_____________________________________________________________________________________________}

b) B = {10; 15; 20; 25} = {________________________________________________________________________________________}

c) C = {Afrika; Amerika; Antarktisz; Ausztrália; Ázsia; Európa} = {___________________________________________________}

d) D = {Antall; Bajnai; Boross; Gyurcsány; Horn; Medgyessy; Orbán} = {_____________________________________________}

3   Írd be a halmazábrába a számokat a feltételek szerint!

H = {az 1-nél nem kisebb, és 10-nél nem nagyobb 
természetes számok halmaza}

A = {páratlan számok}

B = {3 többszörösei}

 

Egészítsd ki!

a) A H halmaznak összesen ennyi eleme van: ________________        H = {___________ _____________________  }

b) A metszet elemei: A  B = {___________ _____________________  }

c) Az unió elemei: A  B= {___________ _________________________  }

d)  Színezd be az A halmaznak azt a részét, amelyikben nincsen B halmazbeli elem (A\B, A minusz B)! Jellemezd 
ezeket a számokat! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

e) Sorold fel, mely számok szerepelnek az alaphalmazon az A és a B halmazon is kívül! 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Jellemezd ezeket a számokat!  _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

f) Milyen kapcsolat van az A halmaz és a H halmaz között?  _______________________________________________________________________

H

A
B
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Gondolkodási módszerek

4   Mely halmazművelet adja meg a sárgára színezett részt? Írd a megfelelő halmazműveletet az ábra alá!  

halmaz-
művelet

5   Sorold fel a A = {a, n, g, o, l} halmaz összes kételemű részhalmazát!

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

6   Hányan vannak?
Egy 20 fős osztályban 8-an szeretnek röplabdázni, 
7-en szeretnek kosárlabdázni, 2-en röplabdázni és ko-
sárlabdázni is. Hányan vannak az osztályban, akik egyik 
sportot sem szeretik? 

Készíts halmazábrát, amelyen jelölöd a halmazban lévő 
elemek számát!

Válaszod:  _________________________________________________

7   Művészetek
Egy 30 fős osztályban 15-en tanulnak zongorázni, 
6-an hegedülni, 8-an énekelni, 3-an zongorázni és he-
gedülni is, 2-en énekelni és hegedülni is, 4 tanuló éne-
kelni és zongorázni is. Egy tanuló zongorázni, hegedülni 
és énekelni is tanul. 

Hányan vannak az osztályban, akik se hegedülni, se zon-
gorázni, se énekelni nem tanulnak? 
Készíts halmazábrát, amelyen jelölöd a halmazban lévő 
elemek számát!

Válaszod:  ___________________________________________________

H   A               B H    A                B H    A                B
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2.5 Játékos logikai feladatok

1   Keresd a legolcsóbb megoldást!
Van hat láncdarabunk, mindegyik 4-4 egymáshoz kapcsolódó láncszemből áll. Szeretnénk 
ezt egyetlen nyílt, hurok és elágazás nélküli lánccá összekapcsolni. Csak a meglévő láncsze-
meket használhatjuk fel. Egy láncszem felnyitása és összeforrasztása 100 Ft-ba kerül. 

Hány forintért tudjuk ezt a 24 szemű láncot legolcsóbban megcsináltatni?

 _______________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2   Bűvös számok
Írd a négyzetekbe a 0, 1, 2, 3, 4, 5 számokat, úgy hogy a számok össze-
gének a háromszög minden oldalán meg kell egyeznie.

3   Állítsd sorba a gyerekeket!
A gyerekek a sorakozónál mindig ugyanabban a sorrendben állnak. 

– Misi Kati előtt és Gergő mögött áll. 
– Szilvi Gergő előtt áll. 

Írd a táblákra a gyerekek nevét a feltételek szerint!

4   Kinek ki tetszik?
Jutka, Fanni és Anna szőke hajúak. Mariannak, Emmának és Fanninak kék szeme van. Jutka, Mariann és Emma 
mindig szoknyát szeret viselni, míg a többiek nem. 

Jutka Fanni Anna Mariann Emma

Szemszín

Hajszín

Szoknya

Karesznek az a kék szemű lány tetszik, aki nem visel szoknyát. 

Ki tetszik Karesznek?  _____________________________________________________________________________________________________

Péternek viszont az a lány, aki szőke hajú és szoknyát szeret viselni. 

Ki tetszik Péternek? _______________________________________________________________________________________________________

1 2 3 4
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Gondolkodási módszerek

5   Számzár
Egy öt számjegyből álló számkódról a következő információink vannak:

– A középső szám egy négyzetszám, amely páratlan.
– A második és az utolsó szám megegyezik. 
– Az első és negyedik szám benne van a 3-as szorzótáblában, és összegük a középső számot adja.
– Az öt számjegy összege 28.

Hány megoldása lehet a feladatnak?  ____________________________________________________________________________________

Tedd egyértelművé a feladatot még egy feltétel megadásával!  _______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

6   Ikszelj!

Egy 4 × 4-es négyzetrácsba kell elhelyezni a lehető legtöbb X jelet úgy, hogy egyik oszlopban és sorban sem 
lehet 2 jelnél több. Egy elhelyezést berajzoltunk, keress minél több megoldást! 

7   Ki mondja ki a 100-at? 

Játékszabály: Mondj egy egész számot, ami legalább 1 és legfeljebb 10. A társad ehhez hozzáad egy szintén 
1 és 10 közötti egész számot, majd újra te jössz, és te is hozzáadsz legalább 1-et, legfeljebb 10-et, ezután ismét 
a társad jön. A játék addig folytatódik, amíg az egyik játékos által mondott összeadás eredménye eléri a 100-at. 
Mi a nyerő stratégia?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

8   Betűzz!
Az ABIGÉL szó betűit felírtuk egy-egy kártyára, de a kártyák összekeveredtek.

Rendezd sorrendbe a kártyákat, hogy a betűk az ABIGÉL szót adják ki! Egy lépésben mindig csak két szomszé-
dos kártyát cserélhetsz fel!

Kiinduló állapot: I A B É L G

1. csere  _______ _______ _______ _______ _______ _______

2. csere  _______ _______ _______ _______ _______ _______

3. csere  _______ _______ _______ _______ _______ _______

4. csere  _______ _______ _______ _______ _______ _______

a b c d
1  
2  
3  
4  

a b c d
1

2

3

4

a b c d
1

2

3

4

a b c d
1

2

3

4

a b c d
1

2

3

4

I BA ÉL G
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Versengés vagy kooperáció

1   Jótékonysági futóverseny
Az egyik kollégium diákönkormányzata jótékonysági futóversenyt szervez, hogy pénzt gyűjtsön sporteszközök 
vásárlására. Ez azt jelenti, hogy a támogató � zet azért, hogy az általa kiválasztott tanuló fusson egy kört, ami 
400 méter. A támogatói listák négy futó támogatóit mutatják. 

Fürge Feri Kitartó Tibi Gyors Réka Sprint Tekla

Támogató Összeg 
körönként

Támogató Összeg 
körönként

Támogató Összeg 
körönként

Támogató Összeg 
körönként

Anya és 
Apa

300 Ft Juhász Áron 
edző

250 Ft Anya 250 Ft Nagyszülők 150 Ft

Fürge 
Dénes, a 
bátyja

200 Ft Szőke Szilvi 100 Ft Szőke Szilvi 100 Ft Apa 300 Ft

Kiss Virág 100 Ft Kitartó 
szülők

350 Ft Kereszt-
szülők

400 Ft Feri bácsi, a 
szomszéd

150 Ft

Kovács 
Dénes

150 Ft Margit néni 150 Ft Barna Pali 150 Ft Fehér Ella 250 Ft

a) Egészítsd ki a táblázatot a támogatói lista alapján!

Név Futással gyűjtött 
támogatás

4 kör esetén 

Körönkénti támoga-
tási összeg
átlagosan

Fürge Feri

Kitartó Tibi

Gyors Réka

Sprint Tekla

b)  A diákok a futással összesen 78 400 Ft-ot gyűjtöttek össze. Hány diák vett részt a jótékonysági futáson, ha min-
denki 7 kört futott, és körönként átlagosan 200 forinttal támogatták őket?
Rendezd táblázatba az adatokat!

Tanulók 
száma

Lefutott 
körök száma

Átlagos támogatási 
összeg

Futással gyűjtött támogatás

1 7 200 Ft ________________________ Ft

x 7 200 Ft ________________________ = 78 400 Ft

Végezd el a számítást!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Válasz:  _____________________________________________________________________________________________________________________

2.6
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Gondolkodási módszerek

2   Sorbanállás
Fanni, Juli és Erika az élelmiszerboltban vásárolnak. 
Azon versenyeznek, hogy ki tud hamarabb �zetni. Úgy 
döntenek, hogy mindenki másik pénztárhoz áll sorba. 
Fanni előtt 3-mal több ember áll a sorban, mint Juli 
előtt. Erika előtt kétszer annyian álllnak, mint Juli előtt. 
Fanni, Juli és Erika előtt összesen 11 ember áll.

Hány vásárló áll a lányok előtt külön-külön? Írd a kipontozott helyre!

Fanni előtt: ______________________; Juli előtt: ______________________ ; Erika előtt: ______________________vásárló áll.

Várhatóan ki fog legelsőnek �zetni, ha átlagosan mindenki ugyanannyi időt tölt a pénztárnál? 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
 
3   Asztalitenisz-bajnokság

Az iskolai asztalitenisz-bajnokságon 8 tanuló vesz részt. A körmérkőzés során mindenki mindenkivel egyszer ját-
szik. Az iskolának 4 pingpongasztala van, így egyszerre mind a 8 versenyző tud játszani.

A versenybeosztást a táblázat mutatja, ahol az adott sor és oszlop met-
széspontjához az a szám került, amelyik fordulóban a résztvevők egymás-
sal mérkőznek. (Pl.: B és E résztvevő a 6. fordulóban játszik egymással.) 

a) Hány mérkőzést játszanak összesen?

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

b) Sorold fel a 4. fordulóban játszó párokat! 

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

c)  A középdöntőbe a 4 legtöbb pontot gyűjtő tanuló: A, G, E, F került be. 
Itt szintén körmérkőzést játszanak. Készítsd el  a négy versenyzőre vonatkozó versenybeosztást!

A G E F

A

G

E

F

Hány fordulóban tudják megtartani a középdöntőt?  ______________________________________________________________________

d) A győztes 2 pontot kap, döntetlen esetén mindkét fél 1-1 pontot, míg a vesztes nem kap pontot. 

Hány pontot gyűjthet maximálisan a győztes versenyző?  ________________________________________________________________

E F G H A B C D

A 1 2 3 4

B 6 1 2 3 4

C 7 6 1 2 3 4

D 5 7 6 1 2 3 4

E 5 7 6

F 5 7

G 5

H
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Gyakorlati problémák megoldása2.7
1   Készíts beszállási tervet arra, hogy minél hamarabb feljussanak a síelők a sípályára!

Beszállási terv

1.   pár: Össztömeg:

2.   pár: Össztömeg:

3.   pár: Össztömeg:

4.   pár: Össztömeg:

5.   pár: Össztömeg:

2   Járd be a szobákat! (++)
Az ábrán egy királyi palota alaprajza látható. A király min-
den reggel elmegy sétálni a palota körüli erdőbe. Ezután 
bemegy a palotába, és minden ajtón keresztülmegy pon-
tosan egyszer. Legvégül leül a trónteremben. 

Melyik helyiség a trónterem? ________________________

Fogalmazd meg, milyen stratégiát érdemes követni a szo-
bák bejárásánál!

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

3   Készíts megoldási tervet, majd válaszold meg a feltett kérdést! Tegyél fel további kérdéseket a feladathoz!
a)  Három zsák búza és két zsák rozs összesen 408 kg. Egy zsák búza és két zsák rozs összesen 240 kg. Mennyi a 

tömege egy zsák búzának?

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

Válasz:  _____________________________________________________________________________________________________________________

További kérdés:  ___________________________________________________________________________________________________________

Válasz:  _____________________________________________________________________________________________________________________

2 személyes
MAX: 120 kg    A                 B                    C                        D                     E                    F                    G                    H                    I                       J

88 kg        78 kg           60 kg             62 kg             63 kg          59 kg          57 kg           41 kg           65 kg           31 kg

____

____ ____ ____ ____
________________

____

____

____

____ ____
____

____

____g

f

a b c

e d

h i
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