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22. A társasházi építkezés nagy mennyiségű föld elszállításával kezdődik. Az építési vállal-
kozónak 7 m3-es és 9 m3-es teherautói vannak. Szeretné a lehető legkevesebb fordulóval 
megoldani a szállítást. Mit tanácsolsz neki? Te hogyan szállítanád el az építési telekről 
a 25 000 m3 földet?

23. Dani az esős napokon teleeresztette esővízzel a három különböző méretű műanyaghordó-
ját. Így 205 liter vizet tárol. A következő, szárazabb napokon a kerti növények locsolásához 
az elsőből elhasznált 0,375 hl-t, a másodikból 325 dl-t, a harmadikból pedig 7,5 litert. 
Ekkor mind a három hordóban ugyanannyi esővíz maradt.

a) Mennyi víz maradt az egyes hordókban?

b) Milyen űrtartalmú hordói vannak Daninak?

24. Az icce régi magyar űrmérték. Bor és más italfélék mérésére használták az előző évszáza-
dokban, de a bor esetében még manapság is használják. Az icce mértékegységhez kapcso-
lódik A cinkotai kántor című Mátyás király legenda, amely szerint a cinkotai kántor azt 
kérte Mátyás királytól, hogy Cinkotán az icce nagyobb legyen, mint máshol. A követke-
zőkben megadjuk a váltószámokat:

1 magyar icce = 0,65658 liter
1 kis (erdélyi) icce = 0,707 liter
1 cinkotai icce = 9 dl

Hány icce bort lehet kitölteni egy másfél hektoliteres hordóból 
Miskolcon, Erdélyben és Cinkotán?

25. A következő mondatok beszélgetések közben hangzottak el. 
Javítsd ki a rossz mérték egységeket!

a) A híd maximális teherbírása 6 kg.

b) Megszületett az ismerősöm kislánya Panni, 3450 dkg-mal és 53 cm-rel.

c) Csak 19 g lett a felvágott. Tegyek még rá egy karikát?

d) Ma reggel ráálltam a mérlegre és 58 dekagrammot mutatott.

26. Add meg grammban!

a) 820 dkg

b) 41,2 kg

c) 0,04 q

d) 0,00025 t

e) 8,6 dkg

f) 210 kg

g) 0,006 q

h) 0,000082 t

27. Add meg dekagrammban!

a) 13 200 g

b) 23,5 kg

c)  0,212 q

d) 0,006 t

e) 523 g

f) 0,13 kg

g) 0,75 q

h) 0,0000033 t

Bemutatjuk a feladatgyűjteményben használt ikonokat, jelöléseket.

Feladat 
nehézségi 
szintjét jelző 
ikon

+ 1 fejtörő

Elrejtettünk a könyvben 
egy játékot. Minden 
ilyen kirakódarabbal 
közelebb kerülsz 
ahhoz, hogy megfejtsd 
a labirintus titkát. 
Segít a II. melléklet.

Bevezető feladat

Gyakorlófeladat

Kihívást jelentő feladat

Pluszismeretet igénylő feladat

A kék szövegbuborék azt jelenti, hogy beszélgessetek, 
érveljetek, vitatkozzatok, nézzetek utána!

Kedves Diákok!

Ez a feladatgyűjtemény a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban tanuló 7. és 8. osztályosok 
számára készült. Tartalmaz olyan feladatokat, amelyek a hatosztályos gimnáziumok kerettan-
tervében foglalt tananyagra építenek, ezeket a  ikonnal jelöltük meg. A többi feladat bátran 
használható az általános iskolában is.
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1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök

1. Döntsd el a következő állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis!

a) Az 1 a legkisebb prímszám.

b) A 2 az egyetlen páros prímszám.

c) Ha egy számnak két valódi osztója van, akkor prímszám.

d) Az összetett számoknak legalább két osztója van.

2. Sorold fel a számok osztóit! Döntsd el a megadott számról, hogy prímszám-e!

a) 12

b) 9

c) 7

d) 8

e) 15

f) 19

g) 23

h) 25

3. Válaszd ki a prímszámokat az első 20 pozitív egész szám közül! 

4. Válogasd ki a prímeket a táblázat és a leírás segítségével az első 100 pozitív egész szám közül!

A következő a teendőd:

• Válaszd ki a sorban következő szabad egész számot, és karikázd be! (Az első ilyen szám 
a 2. Ez a példa, amit bekarikáztunk, ezért az első általad karikázandó szám a 3.)

• Húzd át a táblázatban a bekarikázott szám összes többszörösét, mert azok nem prímek! 
(A 2 többszöröseit már áthúztuk. Neked az első lépésben a 3 többszöröseit kell kihúznod.)

• Ismételd ezt a két lépést addig, amíg minden szám áthúzott vagy bekarikázott lesz!
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Sorold fel a bekarikázott számokat, azaz a prímeket!
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5. Keress rá a világhálón az „Eratoszthenészi szita” kifejezésre! Ez az előző feladatban látott 
prímkereső módszer neve. Animációt is találhatsz a megoldás folyamatáról. Add meg ezek 
segítségével a 100 és 150 közötti prímszámokat!

6. Döntsd el a következő számokról számológép használata nélkül, hogy prímszámok-e!

a) 151

b) 153

c) 155

d) 157

e) 159

f) 161

g) 163

h) 165

i) 167

j) 169

k) 171

l) 173

7. Döntsd el a következő számokról számológép használata nélkül, hogy prímszámok-e!

a) 401

b) 403

c) 405

d) 407

e) 409

f) 509

g) 511

h) 617

i) 619

j) 621

k) 623

l) 625

8. Ha két prímszám különbsége 2, azaz egymás melletti páratlan számok, akkor ikerprímek-
nek nevezzük őket. Például: 3 és 5, 5 és 7 stb. Adj meg minél több ikerprímet! Használd 
az előző feladatok eredményeit!

9. Döntsd el a következő számpárokról, hogy ikerprímek-e?

a) 9 és 11

b) 11 és 13

c) 17 és 19

d) 19 és 21

e) 69 és 71

f) 71 és 73

g) 107 és 109

h) 109 és 111

10. A 3, 5 és 7 prímek hármasiker-prímek, azaz három egymás melletti páratlan szám, melyek 
prímek. Létezik-e ezen kívül másik hármasiker-prím? 

11. Léteznek-e négyesiker-prímek? Válaszodat indokold! (A válaszadásban sokat segít az előző 
feladat helyes megoldása.)

12. A 317 egy érdekes, úgynevezett jobbról csonkolható prímszám, mert ha jobbról letörlünk 
egy-egy számjegyet, akkor is mindig prímszámot kapunk: 317, 31, 3.

a) Keress még egy háromjegyű, jobbról csonkolható prímszámot!

b) Hányféle számjeggyel kezdődhet egy jobbról csonkolható prímszám? Melyek ezek 
a számjegyek?

c) Hányféle számjegy állhat a második helyen egy jobbról csonkolható prímszámban? 
Melyek ezek a számjegyek?
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d) Szeretnénk megtalálni az összes kétjegyű, jobbról csonkolható prímszámot. A páros 
számjegyre és az 5-re végződő számokról ránézésre tudjuk, hogy nem prímszámok. 
Ezeken túl összesen hány kétjegyű számot kell leellenőrizni, hogy megfelelő-e? Vála-
szodat először hatványalakban add meg!

e) Az előzőek alapján add meg az összes kétjegyű, jobbról csonkolható prímszámot! 

f) Szeretnénk megtalálni az összes háromjegyű, jobbról csonkolható prímszámot. 
A páros számjegyre és az 5-re végződő számokról továbbra is ránézésre tudjuk, hogy 
nem prímszámok. Ezeken túl összesen hány háromjegyű számot kellene leellenőrizni, 
hogy megfelelő-e? Válaszodat először hatványalakban add meg!

13. Kis számról könnyen eldönthető, hogy prímszám-e. Már háromjegyű, négyjegyű számok-
ról is gyorsabban tudunk dönteni, ha van egy prímszámtáblázatunk. Ilyeneket találhatsz 
az interneten. Olyan lehetőség is van, amely megadja egy tetszőleges szám prímtényezőit. 
Ilyen segítségeket felhasználva ellenőrizd, hogy a megadott számok jobbról csonkolható 
prímszámok-e?

a) 7193 b) 23 993 c) 73 937 d) 593 933

14. a)  Az előző két feladat mintájára keress kétjegyű és háromjegyű, balról csonkolható 
prímszámot! (Például a 347 egy ilyen prímszám, mert a 47 és a 7 is prímszám.)

b)  A kétjegyű számok felhasználásával mutasd meg, hogy a balról csonkolható prím-
számok első számjegye bármelyik pozitív számjegy lehet.

c)  A legalább kétjegyű, balról csonkolható prímszám utolsó jegye csakis 3 vagy 7 lehet. 
Miért?

d)  Milyen számjegyek fordulhatnak elő a balról csonkolható prímszámokban belül? 
(Vagyis az első és az utolsó számjegyet most nem vizsgáljuk.)

e)  Szeretnénk megtalálni az összes háromjegyű, négyjegyű, ötjegyű balról csonkolható 
prímszámot. Az egyes esetekben hány szám ellenőrzésére lenne szükségünk? Válaszo-
dat először hatványalak segítségével add meg!

15. Írd fel a hatványokat, majd számold ki az értéküket!

a) A hatványalap 2, a hatványkitevő 3.

b) A hatványalap 3, a hatványkitevő 2. 

c) A hatványalap 2, a hatványkitevő 5.

d) A hatványalap 5, a hatványkitevő 2.

e) A hatványalap 3, a hatványkitevő 5.

f) A hatványalap 5, a hatványkitevő 3.

g) A hatványalap 2, a hatványkitevő 2.

h) A hatványalap 3, a hatványkitevő 3.
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16. Állíts elő hatványokat véletlenszerűen! Dobj egy piros és egy zöld dobókockával! A piros-
sal dobott szám legyen a hatvány alapja, a zölddel dobott szám legyen a hatvány kitevője. 
Mennyi a dobott érték, ha a

a) piros dobás 4, a zöld 5;

b) piros dobás 5, a zöld 4;

c) piros dobás 2, a zöld 6;

d) piros dobás 6, a zöld 2;

e) piros dobás 1, a zöld 3;

f) piros dobás 3, a zöld 1?

17. Igaz? Hamis?

a) A hatvány alapja és a hatvány kitevője felcserélhető a hatványban, mert így a hatvány 
értéke biztosan nem változik.

b) Ha a hatvány alapja 1, akkor a hatvány értéke szempontjából mindegy, hogy milyen 
pozitív egész számot írunk a kitevőbe.

c) Van olyan hatvány, amelyben az alap és a kitevő nem egyenlő egymással, és felcserélé-
sükkel nem változik meg a hatvány értéke.

d) Ha az alap páratlan szám, akkor a hatvány értéke is páratlan.

e) Ha az alap páros szám, akkor a hatvány értéke is páros.

18. Dobj egy piros és egy zöld dobókockával! A pirossal dobott szám legyen a hatvány alapja, 
a zölddel dobott szám legyen a hatvány kitevője.

a) Rendezd egy táblázatba a hatványértékeket! A táblázat fejlécében legyenek a zöld 
számok (azaz a hatványkitevők), a táblázat bal szélén legyenek a piros számok (azaz 
a hatványalapok).

b) Hányféle dobás lehetséges?

c) A táblázat mely celláiban vannak egyenlő értékek?

d) A táblázat hatványai közül melyiknek legnagyobb az értéke? 

19. Mennyi a kitevője annak a hatványnak, amelynek

a) az alapja 2, az értéke 16;

b) az alapja 5, az értéke 125;

c) az alapja 10, az értéke 100 000;

d) az alapja 1, az értéke 1;

e) az alapja 25, az értéke 1;

f) az alapja 3, az értéke 81;

g) az alapja 20, az értéke 1;

h) az alapja 6, az értéke 36?

20. Lehet-e egy hatványnak

a) 1 az alapja és 20 az értéke;

b) –1 az alapja és –5 az értéke;

c) 0 a kitevője és 2 az értéke?

d) −1 az alapja és 0 az értéke?
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21. Mennyi az alapja annak a hatványnak, amelynek

a) a kitevője 3, az értéke 27;

b) a kitevője 6, az értéke 1;

c) a kitevője 1, az értéke 15;

d) a kitevője 1, az értéke 1;

e) a kitevője 5, az értéke 32;

f) a kitevője 4, az értéke 81;

g) a kitevője 2, az értéke 121;

h) a kitevője 2, az értéke 196?

22. Írd fel rövidebb alakban a következő szorzatokat!

a) 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 

b) 6 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 6

c) 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10

d) 12 ∙ 12 ∙ 12

e) 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1

f) 5 ∙ 5 ∙ 5

g) 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8

h) 22 ∙ 22 ∙ 22

i) 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3

23. Írd fel rövidebb alakban a következő szorzatokat!

a) 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3

b) 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4

c) 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 9 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8

d) 11 ∙ 11 ∙ 11 ∙ 11 ∙ 11 ∙ 11 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3

e) 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7

f) 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 11 ∙ 11 ∙ 11

g) 5 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7

h) 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 3

24. Írd fel rövidebb alakban a következő szorzatokat!

a) 2 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 2

b) 5 ∙ 5 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2

c) 7 ∙ 11 ∙ 11 ∙ 11 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 2 ∙ 2

d) 4 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 4 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 5

e) 1 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 2

f) 11 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 11

g) 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 5

h) 15 ∙ 15 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 15 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2

25. Írd fel szorzatalakban a következő hatványokat, majd számold ki az értéküket!

a) 23

b) 32

c) 52

d) 102

e) 34

f) 62

g) 72

h) 43

26. Számítsd ki a következő köbszámokat!

a) 13

b) 23

c) 33

d) 43

e) 53

f) 63

g) 73

h) 83

i) 93

j) 103

k) 113

l) 123

27. Számold ki a hatványok értékét!

a) 44

b) 33

c) 63

d) 104

e) 27

f) 54

g) 35

h) 202
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28. Számold ki a hatványok értékét!

a) –43

b) –33

c) –62

d) –104

e) –27

f) –54

g) –35

h) –202

29. Döntsd el a következő hatványokról, hogy az értékük pozitív vagy negatív!

a) (–3)5

b) (–15)8

c) (–61)11

d) (–1)23

e) (–2)18

f) (–11)33

g) (–32)52

h) (–25)26

30. Számold ki a hatványok értékét!

a) (–2)3

b) (–5)3

c) (–6)1

d) (–1)4

e) (–2)7

f) (–10)4

g) (–3)5

h) (–20)2

31. Melyik a nagyobb?

a) 25 vagy  26

b) 39 vagy  36

c) 53 vagy  55

d) 65 vagy  75

e) 46 vagy  56

f) 122 vagy  152

32. Melyik a nagyobb?

a) 25 vagy  52

b) 23 vagy  32

c) 53 vagy  35

d) 26 vagy  62

e) 24 vagy  42

f) 28 vagy  82

33. Melyik a nagyobb?

a) 32 + 42 vagy (3 + 4)2

b) 52 + 72 vagy (5 + 7)2

c) 23 + 33 vagy (2 + 3)3

d) 53 + 63 vagy (5 + 6)3

34. Sorold fel

a) az 1 első 5 hatványának értékét;

b) a 2 első 10 hatványának értékét;

c) a 4 első 5 hatványának értékét;

d) a 8 első 3 hatványának értékét;

e) a 16 első 2 hatványának értékét;

f) a 3 első 6 hatványának értékét;

g) a 9 első 3 hatványának értékét;

h) a 10 első 5 hatványának értékét!

35. Sorold fel

a) az 5 első 5 hatványának értékét;

b) a 6 első 4 hatványának értékét;

c) a 7 első 4 hatványának értékét;

d) a 11 első 3 hatványának értékét;

e) a 13 első 3 hatványának értékét;

f) a 20 első 4 hatványának értékét!
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36. Végezd el a mértékegység-átváltásokat, az eredményt 10 hatványainak segítségével add 
meg!

a) Hány méter 1 kilométer?
Hány deciméter 1 kilométer?
Hány centiméter 1 kilométer?
Hány milliméter 1 kilométer?

b) Hány liter 1 hektoliter?
Hány deciliter 1 hektoliter?
Hány centiliter 1 hektoliter?
Hány milliliter 1 hektoliter?

c) Hány mázsa 1 tonna?
Hány kilogramm 1 tonna?
Hány dekagramm 1 tonna?
Hány gramm 1 tonna?

37. Számold ki a hatványok értékét számológép segítségével!

a) 212

b) 37

c) 115

d) 235

e) 1004

f) 463

g) 124

h) 510

38. Az információ mérésének alapegysége a bit, melynek többszörösei a következők:  
TB (terabyte), GB (gigabyte), MB (megabyte), kB (kilobyte), byte, bit. A köztük lévő 
váltószámok eredetileg: 
1 TB = 210 GB     1 GB = 210 MB     1 MB = 210 kB     1 kB = 210 byte     1 byte = 23 bit = 8 bit
 

Mivel 210 = 1024, ami nagyon közel esik az SI mértékrendszerben használt 1000-es 
szorzóhoz, ezért az SI mértékrendszerhez való igazodás miatt bizonyos esetekben  
ez a hivatalos átváltás: 
1 TB = 1000 GB              1 GB = 1000 MB              1 MB = 1000 kB              1kB = 1000 byte
 

A fenti váltószámok segítségével válaszolj a következő kérdésekre!
a) Hány megabyte 8 gigabyte?
b) Hány bit 1 gigabyte?

c) Hány megabyte egy terabyte?
d) Hány bit egy terabyte?

39. Anna íróasztalának négy fiókja van. Mindegyik fiókban van négy ládika. Mindegyik 
ládikában van négy boríték. Mindegyik borítékban van négy cédula. Mindegyik cédulán 
van négy szó. Hány szó van elrejtve Anna íróasztalának fiókjaiban? Válaszodat először 
hatványalakban add meg!

40. Az ábrán látható fejet az óvodai foglalkozáson minden gyerek 
megkapta fénymásolaton. Az ábra folytatható, mert a gyerekek 
rajzolhatnak neki hajat, bajuszt, szakállat, kalapot, nyak-
kendőt. Két rajzot akkor tekintsünk különbözőnek, ha nem 
ugyanazok a kiegészítő elemek kerültek rá. Hányféle folytatása 
lehet a rajznak? Válaszodat először hatványalakban add meg!
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41. A bergengóciai piacon öt szem mazsoláért adnak egy mogyorót, öt mogyoróért egy diót, 
öt dióért egy almát, öt almáért egy sárgadinnyét. Hány szem mazsoláért adnak egy sárga-
dinnyét? Válaszodat először hatványalakban add meg!  

42. János gazda ültetett egy barackfát. Az első évben még csak három szem barack termett 
a kis fán, de öt éven keresztül minden évben az előző évi termés megháromszorozódott. 
Add meg az első öt év mindegyikében a megtermett barackok darabszámát! Válaszaidat 
először írd fel hatványalakban!  

43. A mellékelt ábrák kirakhatók gyufaszálakból. Folytasd gondolatban még három ábrával 
az ábrasorozatot! Add meg a gyufaszálak darabszámát a megkezdett módon hatványokkal, 
majd számold ki a megadott összegeket!

 a)  b) c)

   

 21 21 + 22 21 + 22 + 23

44. A mellékelt ábrák kirakhatók gyufaszálakból. Folytasd gondolatban még négy ábrával 
az ábrasorozatot! Add meg a gyufaszálak darabszámát a megkezdett módon hatványokkal, 
majd számold ki a megadott összegeket!

 a) b)

  

 31 31 + 32

45. A kockapóker játékhoz öt dobókockára van szükség. A játék gyártója kocka alakú fadobo-
zokban forgalmazza a játékot. Az így összeállított játékokat ötösével fóliázzák, és öt ilyen 
fóliás csomag kerül egy kartondobozba. Az egyik játékbolt öt kartonnal rendelt ebből 
a játékból. Hány pötty van összesen a játékboltba kiszállított dobókockákon? Válaszaidat 
először írd fel hatványalak segítségével! 
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46. A következő részletet Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő című könyvéből vettük:

– Hát, kérlek szépen – kezdett bele [Vacskamati] –, a pomogácsok 
kétszer akkorák, mint egy elefánt. Öt lábuk van, és öt kezük. S mind 
az öt kezükben egy-egy gyilok. […] 
Aromo gyanakodott. 
– Ne haragudj, Vacskamati, de hol láttad őket? És milyen messziről? 
– Hogyhogy hol? Hogyhogy milyen messziről? Sehol se láttam őket. 
Zavartan néztek rá, nem tudták, örüljenek-e, mérgelődjenek-e. 
– Akkor meg honnan szeded, hogy öt kéz... öt láb... meg gyilok...? – kérdezte Aromo. 
– Így képzelem – vágta ki hetykén Vacskamati.

a) Ha a Négyszögletű Kerek Erdő határához öt regiment pomogács érkezne (és tudjuk, 
hogy a pomogácsoknál egy regiment öt sorban soronként öt-öt pomogácsot jelent), 
akkor Vacskamati képzelete alapján összesen hány gyilokkal ijesztgetnék az erdő 
lakóit? Válaszodat először hatványalakban add meg!

b) Ha minden pomogács minden lábán 5 lábujj van, akkor az öt regiment pomogácsnak 
összesen hány lábujja van? Válaszodat először hatványalakban add meg!

47. Egy nyúltenyésztő gazda úgy számolta, hogy a nyúlállománya körülbelül kéthavonta 
megnégyszereződik. Hány nyula lesz nyolc hónap múlva, ha most 10 van?

48. Egy tó vízfelülete a tó elmocsarasodási folyamata alatt minden évtizedben a felére csök-
kent.

a) Hány évtizede kezdődött a mocsarasodás, ha a tó vízfelülete már a nyolcadára csökkent?

b) Hányad részére csökkent a vízfelület fél évszázad alatt? 

49. Egy számítógépes vírus a hálózaton keresztül minden gépről 1 perc alatt 5 másik gépre 
továbbítja magát, majd törlődik. 

a) Hány gépet fertőz meg elindítása után a 3. percben?

b) Hány perce indították, ha ebben a percben már 625 gépet fertőzött meg?

50. Egy cégnél karácsonyi húzásra készülnek. Egy A4-es papírból egymás utáni félbehajtással 
azonos méretű cetliket készítenek, amelyekre a dolgozók neveit írják fel. 

a) Hány hajtás szükséges 6 dolgozó esetében?

b) Hány hajtás szükséges 28 dolgozó esetében?

c) Hány dolgozó lehet a cégnél, ha a lap vágása előtt 4 hajtás történt? 

51. Nekeresd ország futballtippmixszelvényén 4 mérkőzés eredményére lehet tippelni, a tip-
pek 1, 2 vagy X (egyik csapat nyer, másik csapat nyer, döntetlen). Hányféle különböző 
módon lehet kitölteni egy szelvényt? A válaszodat először hatványalakban add meg!
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52. Egyszer egy tündér barangolni indult Tündérországban. A térképet tanulmányozva azt 
vette észre, hogy minden útelágazásnál három további irány választható. Hányféle kü-
lönböző úton haladhatott volna, ha útja során 4 elágazáson ment keresztül? A válaszodat 
először hatványalakban add meg!

53. Hány olyan négyjegyű szám van, amelynek minden számjegye páratlan? A válaszodat 
először hatványalakban add meg!

54. A 0, a, 4, b, 8, c, 12, d, 16, e, 20 egy egész számokból álló, növekvő számsor.

a) Készíts egy jó számsort, azaz írj az a, b, c, d, e betűk helyére a feltételeknek megfelelő 
számokat!

b) Hány különböző számsor készíthető ilyen módon? Válaszodat először hatványalakban 
add meg!

55. A 31, a, 24, b, 17, c, 10, d, 3 egy egész számokból álló, csökkenő számsor.

a) Készíts egy jó számsort, azaz írj az a, b, c, d betűk helyére a feltételeknek megfelelő 
számokat!

b) Hány különböző számsor készíthető ilyen módon? Válaszodat először hatványalakban 
add meg!

56. Dani egy ötjegyű kóddal védi a számítógépén a titkos dokumentumait, és ezt naponta 
megváltoztatja. Tudjuk, hogy Dani csak 3-mal osztható pozitív számjegyeket használ. 
Hány napon keresztül tud új, eddig még nem használt kódot kitalálni? Válaszodat először 
hatványalakban add meg!

57. Lali Miskolcon él, ezért a számítógépén mindig csakis olyan hét karakterből álló jelszót 
használ, amelyben az m, i, s, k, o, l, c kisbetűk szerepelnek. Egy jelszóban nem kötelező, 
hogy mindegyik betű benne legyen, és természetesen a betűk egy-egy jelszóban nem csak 
egyszer fordulhatnak elő. Hány különböző jelszót használhat Lali ezekkel a feltételekkel? 
Válaszodat először hatványalakban add meg!

58. Egy akciófilmben a főhősnek a következő feladványt kell megoldania:
„St. Ives felé haladtomban
Egy hétfeleséges férfibe botlottam.
Minden feleségnek volt hét zsákja,
Minden zsáknak volt hét macskája,

Minden macskának hét kiscicája,
Cicák, macskák, zsákok, feleségek,
St. Ives felé hányan mendegéltek?’’

(Die Hard 3.)

a) Hány kiscicával találkozott a feladványban szereplő ember? A válaszodat add meg 
hatványalakban is!

b) Számold össze, hányan mendegéltek az úton összesen: a főhős, a hétfeleséges férfi 
és a „Cicák, macskák, zsákok, feleségek”! Az összeadást először hatványokkal írd fel!

c) Mi a feladvány megoldása?
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59. Egy cukrász hatdoboznyi muffint készített rendelésre. Egy dobozba hat muffint csomagolt, 
és minden muffin tetejét hat pici hatpettyes marcipánkaticával díszítette. Összesen hány 
katicapettyet tartalmaz a kiszállított csomag? A választ először hatványalakban add meg!

60. Milyen számjegyre végződik?

a) 212 b) 221 c) 299 d) 2998

61. A 3 hatványai páratlan számok, ezért nem oszthatók 10-zel. Milyen maradékot adnak 
a következő hatványok 10-zel osztva?

a) 310 b) 315 c) 344 d) 3103

62. Igazold, hogy 411 + 511 + 611 osztható 5-tel!

63. Milyen számjegyre végződik a 8x + 9x, ha x értéke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Válaszaidat rendezd 
táblázatba!

64. Az előző feladatban szerzett tapasztalatok alapján add meg az utolsó számjegyét!

a) 8100 + 9100 b) 8101 + 9101 c)  8203 + 9203 d) 8398 + 9398

65. Milyen számjegyre végződik az 1x + 2x + 3x + 4x + 5x + 6x + 7x + 8x + 9x, ha x értéke

a) 4; b) 9; c) 14; d) 19?

66. Milyen számjegyekre nem végződhet egy pozitív egész szám négyzete?

67. Botond azt állítja, hogy 24 567 883 568 darab egyforma kisnégyzet felhasználásával ponto-
san ki tudna rakni egy nagy négyzetet. Botondnak nincs igaza! Miért?

68. Barbara azt állítja, hogy 8 765 625 darab egyforma kisnégyzet felhasználásával pontosan 
ki tudna rakni egy nagy négyzetet. Barbarának nincs igaza! Miért?

69. Van-e olyan számjegy, amire nem végződhet egy pozitív egész szám köbe?

70. Add meg a számok prímtényezős felbontását!

a) 30

b) 40

c) 75

d) 100

e) 120

f) 32

g) 35

h) 80
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71. Add meg a számok prímtényezős felbontását!

a) 360

b) 550

c) 1080

d) 1000

e) 250

f) 256

g) 660

h) 180

72. Add meg a számok prímtényezős felbontását!

a) 539

b) 1331

c) 221

d) 2431

e) 2401

f) 50 531

g) 3509

h) 5929

73. Add meg a számpárok legnagyobb közös osztóját!

a) (4; 6)

b) (10; 35)

c) (15; 25)

d) (9; 21)

e) (35; 77)

f) (72; 20)

g) (105; 42) 

h) (1000; 70)

74. Add meg a számpárok legkisebb közös többszörösét!

a) [4; 6]

b) [10; 35]

c) [15; 25]

d) [9; 21]

e) [35; 77]

f) [72; 20]

g) [105; 42] 

h) [1000; 70]

75. Add meg a számhármasok legnagyobb közös osztóját!

a) (16;  64;  128)

b) (10; 20; 35)

c) (2;  3;  4)

d) (20; 2; 100)

e) (21; 7; 9)

f) (15; 30; 4)

g) (60; 50; 46)

h) (10; 12; 14)

76. Add meg a számhármasok legkisebb közös többszörösét!

a) [1; 2; 3]

b) [5; 12; 30]

c) [60; 45; 15]

d) [4; 5; 6]

e) [10; 25; 200]

f) [11; 20; 165]

g) [7; 5; 10]

h) [13; 4; 1]

77. Add meg a számok prímtényezős felbontását, majd a párok legnagyobb közös osztóját!

a) (15; 35)

b) (60; 75)

c) (128; 90)

d) (24; 76)

e) (38; 95)

f) (39; 51)

g) (18; 72)

h) (46; 50)

78. Add meg a számok prímtényezős felbontását, majd a párok legkisebb közös többszörösét! 

a) [32; 24]

b) [88; 484]

c) [28; 250]

d) [60; 16]

e) [45; 99]

f) [38; 171]

g) [360; 145]

h) [120; 180]

79. Add meg a számok prímtényezős felbontását, majd a számhármasok legnagyobb közös 
osztóját!

a) (10; 15; 35)

b) (8; 42; 52)

c) (40; 85; 100)

d) (60; 45; 135)

e) (100; 150; 325)

f) (16; 27; 125)

g) (36; 60; 96)

h) (21; 10; 51)

i) (3; 11; 13)
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80. Add meg a számok prímtényezős felbontását, majd a számhármasok legkisebb közös 
többszörösét! 

a) [4; 25; 10]

b) [9; 40; 12]

c) [65; 26; 52]

d) [32; 64; 96]

e) [49; 21; 14]

f) [20; 30; 40]

g) [15; 25; 35]

h) [100; 360; 250]

i) [3; 5; 7]

81. Add meg a számpárok legnagyobb közös osztóját prímtényezős alakban! 

a) (23 ∙ 34; 22 ∙ 53)

b) (25 ∙ 73; 36 ∙ 76)

c) (33 ∙ 54; 32 ∙ 510)

d) (24 ∙ 36 ∙ 53; 28 ∙ 34 ∙ 133)

e) (53 ∙ 712; 29 ∙ 73)

f) (23 ∙ 32 ∙ 54 ∙ 72; 22 ∙ 73)

g) (57 ∙ 114; 25 ∙ 113)

h) (39 ∙ 174; 54 ∙ 173 ∙ 234)

82. Add meg a számpárok legkisebb közös többszörösét prímtényezős alakban! 

a) [24 ∙ 35; 22 ∙ 37]

b) [23 ∙ 54; 24 ∙ 33 ∙ 5]

c) [510 ∙ 114; 23 ∙ 52 ∙ 11]

d) [33 ∙ 74; 24 ∙ 56]

e) [115 ∙ 132; 112 ∙ 134]

f) [28 ∙ 35; 34 ∙ 52]

g) [53 ∙ 74; 24 ∙ 53 ∙ 72]

h) [23 ∙ 32; 22 ∙ 33]

83. Add meg a számhármasok legnagyobb közös osztóját prímtényezős alakban! 

a) (33 ∙ 54; 22 ∙ 53; 32 ∙ 55)

b) (23 ∙ 34 ∙ 75; 22 ∙ 53 ∙ 7; 34 ∙ 55 ∙ 72)

c) (72 ∙ 114; 32 ∙ 113; 32 ∙ 73 ∙ 11)

d) (25 ∙ 34; 23 ∙ 33; 22 ∙ 33 ∙ 312)

e) (54 ∙ 134; 27 ∙ 173; 22 ∙ 117)

f) (310 ∙ 54; 35 ∙ 53; 38 ∙ 57)

g) (24 ∙ 34; 24 ∙ 54; 23 ∙ 53 ∙ 72)

h) ( 53 ∙ 74; 25 ∙ 52; 28 ∙ 58 ∙ 113)

84. Add meg a számhármasok legkisebb közös többszörösét prímtényezős alakban! 

a) [33 ∙ 54; 22 ∙ 53; 32 ∙ 55]

b) [23 ∙ 34 ∙ 75; 22 ∙ 53 ∙ 7; 34 ∙ 55 ∙ 72]

c) [72 ∙ 114; 32 ∙ 113; 32 ∙ 73 ∙ 11]

d) [25 ∙ 34; 23 ∙ 33; 22 ∙ 33 ∙ 312]

e) [54 ∙ 134; 27 ∙ 173; 22 ∙ 117]

f) [310 ∙ 54; 35 ∙ 53; 38 ∙ 57]

g) [24 ∙ 34; 24 ∙ 54; 23 ∙ 53 ∙ 72]

h) [53 ∙ 74; 25 ∙ 52; 28 ∙ 58 ∙ 113]

85. Egyszerűsítsd a törteket! 

a) 20

28
b) 

35

64
c) 

24

96
d) 12

51
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86. Egyszerűsítsd a törteket! 

a) 
3

3

2

b) 2

2

10

6

c) 
5

5

6

8

d) 2 3

2 3

4 5

7

⋅
⋅

e) 
2 3

2 3

3 5

3

⋅
⋅

f) 2 3 5

2 3 5

3 5 4

5 3 2

⋅ ⋅
⋅ ⋅

g) 
3 5 13

2 3 5

6 5 4

4 6

⋅ ⋅
⋅ ⋅

h) 3 7 11

2 3 11

5 8 2

3 4 2

⋅ ⋅
⋅ ⋅

87. Határozd meg a törtek összeadásához használt közös nevezőt! Végezd el az összeadásokat! 

a) 6

19

2

3
+ b) 4

15

3

20
+ c) 1

12

2

27
+ d) 

3

32

5

48
+

88. Határozd meg a törtek összeadásához használt közös nevezőt! Végezd el az összeadásokat!

a) 
6

19

2

3
+ b) 3

150

1

225
+ c) 13

360

23

270
+ d) 

3

144

5

252
+

89. Egy raktártelepen 2020. december 31-én három kamiont rakodnak. A rakodás mindig 
lezajlik az érkezésük napján, és aznap tovább is indulnak. Az első kamion 12 naponként 
tér vissza erre a telepre, a második 15 naponként, a harmadik pedig csak 22 naponként.

a) Hány nap múlva lesz újra mindhárom kamion egyszerre ezen a telepen?

b) Add meg (ezen a telepen) a legközelebbi találkozás dátumát! 

90. A gyerekek a padláson találtak egy dobozt. A dobozban volt 144 kártyanaptár, 96 képeslap 
és 336 bélyeg. Hány gyerek lehetett, ha a kártyanaptárakat, a képeslapokat és a bélyegeket 
is egyenlően osztják el egymás között? 

91. Lujza és Lilla sormintát rajzolnak: Lujza minden 12. elemet, Lilla pedig minden 15. elemet 
színez lilára. Hányadik minta lesz először mindkettőjüknél lila?

92. Két szomszédos telken a gazdák különböző fajtájú szőlőket termesztenek: egyikük rajnai 
rizlinget termeszt 340 centiméteres sortávolsággal, másikuk ottonel muskotályt 320 centi-
méteres sortávolsággal. Az első sor szőlőjük egy vonalban van. Milyen távolságra lesz 
az első sortól a következő egy vonalba eső sor?

93. A boltban a piros ceruzák négyes csomagolásban, a kékek pedig tízdarabos csomagban 
vásárolhatók. A tanító néni piros és kék ceruzát szeretne vásárolni a 20 fős osztályának. 
Legalább hány csomagot kell vennie az egyes színekből ahhoz, hogy a két színből azonos 
számú ceruza legyen? 

94. Egy nagyváros autóbusz végállomásáról reggel 4 órakor egyszerre indul három különböző 
útvonalon közlekedő busz. Az 1-es busz 12 percenként, a 2-es 15 percenként, a 3-as 25 
percenként indul. Mindhárom útvonalon az utolsó járatot még éjfél előtt elindítják.
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a) Anna, Bea és Cili délelőtt érkeznek erre a végállomásra. Hárman a három különböző 
útvonalon közlekedő buszra fognak felszállni. Mikor lesz olyan időpont, hogy egy-
szerre indul a három busz?

b) A nap folyamán hányszor fordul elő, hogy a három busz a menetrend szerint egyszer-
re indul az állomásról? Add meg ezeket az időpontokat!

c) Péter és Pál 15:15-re érkezett erre az állomásra, és ekkor két különböző buszra szálltak 
fel. Melyik két busz indult ekkor?

d) Melyik két busz közül választhatott Noémi, ha egy délben induló buszra szállt fel? 

95. Tamásnak 145, Balázsnak pedig 120 darab cukorkája van. Mindketten szétosztják a cukro-
kat olyan kupacokba, amelyekben azonos számú cukorka van. Legfeljebb hány cukorkát 
tehetnek egy kupacba?

96. Bence és Máté földet talicskáznak egy építkezésnél, ahol egyszerre 
kezdik el a munkát. Minden forduló 5 percig tart. Bence 3 kör után, 
Máté pedig 4 kör után tart 5 perc pihenőt. Hány perc után lesz 
az első közös pihenőjük?

97. Válaszd ki a következő számpárok közül a relatív prímeket! 

a) 3 és 9

b) 13 és 14

c) 26 és 76

d) 76 és 65

e) 12 és 25

f) 77 és 6

g) 66 és 15

h) 25 és 50

i) 102 és 85

j) 190 és 57

k) 999 és 1001

l) 64 és 81

m) 6666 és 111

n) 62 és 217

o) 45 és 54

p) 203 és 84

98. Adj meg a következő számok mellé egy-egy olyan számot, amellyel relatív prímek lesznek!

a) 15

b) 60

c) 99

d) 210

e) 330

f) 65

g) 102

h) 646

99. Prímtényezős alakjuk felírása után döntsd el a következő számpárokról, hogy relatív 
prímek-e! Fogalmazd meg, hogyan döntötted el!

a) 60 és 85

b) 100 és 57

c) 27 és 81

d) 32 és 125

e) 66 és 111

f) 35 és 147

g) 270 és 87

h) 204 és 82

100. Válaszd ki a következő számhármasok közül a relatív prímeket! 

a) 102, 60 és 86

b) 15, 150 és 57

c) 16, 29 és 82

d) 32, 77 és 127

e) 6, 25 és 111

f) 88, 19 és 140

g) 45, 237 és 54

h) 109, 203 és 84

i) 33, 39 és 111

E1

I

D
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101. Válaszd ki a prímtényezős felbontásban megadott számpárok közül a relatív prímeket! 

a) 33 ∙ 54; 22 ∙ 53

b) 25 ∙ 113; 36 ∙ 76

c) 24 ∙ 54; 22 ∙ 1310

d) 35 ∙ 56 ∙ 113; 24 ∙ 73 ∙ 134

e) 34 ∙ 72; 59 ∙ 7

f) 26 ∙ 35 ∙ 54 ∙ 72; 112 ∙ 133

g) 54 ∙ 117; 22 ∙ 193

h) 34 ∙ 172; 57 ∙ 178 ∙ 292

102. Válaszd ki a prímtényezős felbontásban megadott számhármasok közül a relatív prímeket!

a) 24 ∙ 54; 25 ∙ 33; 32 ∙ 55

b) 35 ∙ 54 ∙ 75; 22 ∙ 53 ∙ 7; 24 ∙ 72 ∙ 172

c) 72 ∙ 114; 52 ∙ 113; 32 ∙ 73 ∙ 13

d) 25 ∙ 34; 24 ∙ 133; 22 ∙ 37 ∙ 312

e) 54 ∙ 133; 24 ∙ 193; 24 ∙ 113

f) 22 ∙ 55; 33 ∙ 55; 39 ∙ 74

g) 27 ∙ 33; 34 ∙ 54; 23 ∙ 53 ∙ 72

h) 54 ∙ 73; 25 ∙ 52; 24 ∙ 38 ∙ 113

103. Egy geometriai módszer is alkalmas annak eldöntésére, hogy két szám relatív prím-e. 
Ha a négyzetrácsos lapra olyan téglalapot rajzolunk, amely oldalainak hossza a két szám, 
valamint csúcsai rácspontok, és az átlója nem megy át rácspontokon, akkor a két szám 
relatív prím. Például a 3 és a 8 relatív prímek, amit az alábbi ábra szemléltet:

3

8

Döntsd el geometriai módszerrel a számpárokról, hogy relatív prímek-e!
a) 3 és 4

b) 4 és 6

c) 5 és 9

d) 1 és 15

e) 6 és 9

f) 9 és 15

g) 2 és 7

h) 7 és 11

104.  Végezd el a szorzásokat! A végeredményt add meg hatványalakban is!

a) 23 ∙ 25

b) 34 ∙ 52

c) 102 ∙ 105

d) 52 ∙ 52

e) 43 ∙ 42

f) 29 ∙ 22

105. Végezd el az osztásokat! A végeredményt add meg hatványalakban is! 

a) 
2

2

5

3

b) 3

3

4

2

c) 
10

10

8

5

d) 6

6

5

3

e) 
5

5

10

5

f) 2

2

16

12
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106. Végezd el a szorzásokat! A végeredményt add meg hatványalakban is!

a) 23 ∙ 53

b) 34 ∙ 24

c) 102 ∙ 62

d) 32 ∙ 112

e) 33 ∙ 23

f) 54 ∙ 44

107. Végezd el az osztásokat! A végeredményt add meg hatványalakban is! 

a) 
2

3

5

5

b) 3

4

4

4

c) 
10

3

5

5

d) 6

5

3

3

e) 
8

7

2

2

f) 2

5

6

6

108. Végezd el a hatványozásokat! A végeredményt add meg hatványalakban is!

a) ( )2
2 4

b) ( )5
2 3

c) ( )3
2 2

d) ( )10
3 2

e) ( )2
6 2

f) ( )3
2 3

109. Add meg a következő hatványokat két azonos alapú hatvány szorzataként! Keress legalább 
két lehetőséget! Például: 56 = 52 ∙ 54 = 51 ∙ 55.

a) 25

b) 712

c) 39

d) 27

e) 106

f) 65

g) 1111

h) 54

110. Add meg a következő számokat két azonos alapú hatvány hányadosaként! Keress legalább 

két lehetőséget! Például: 2
2

2

2

2

3

6

3

5

2
= = .

a) 53

b) 135

c) 82

d) 108

e) 43

f) 154

g) 52

h) 115

111. Add meg a következő hatványokat két azonos kitevőjű hatvány szorzataként!  
Például: 83 = 43 ∙ 23. 

a) 203

b) 154

c) 65

d) 126

e) 1007

f) 358

g) 1809

h) 410

112. Add meg a következő számokat két azonos kitevőjű hatvány hányadosaként!  

Például:  3

7

3

7

2 2

2

�
�
�

�
�
� � .

a) 
2

5

3

�
�
�

�
�
�

b) 11

3

4

�
�
�

�
�
�

c) 
15

8

5

�
�
�

�
�
�

d) 
20

7

6

�
�
�

�
�
�

e) 
11

9

7

�
�
�

�
�
�

f) 
2

19

8

�
�
�

�
�
�

g) 
12

13

9

�
�
�

�
�
�

h) 
5

6

10

�
�
�

�
�
�



22

113. Add meg a következő számokat hatvány hatványaként! Például: 36 = (32)3.

a) 26

b) 38

c) 515

d) 618

e) 730

f) 810

g) 414

h) 916

114. Add meg a következő számok prímtényezős felbontását! 

a) 163

b) 94

c) 45

d) 1252

e) 492

f) 84

g) 1214

h) 322

i) 65

j) 103

k) 152

l) 144

m) 214

n) 335

o) 468

p) 393

115. Add meg a következő számok prímtényezős felbontását!

a) 185

b) 1003

c) 1202

d) 964

e) 844

f) 995

g) 488

h) 543

i) 962 ∙ 382

j) 1213 ∙ 332

k) 64 ∙ 243

l) 283 ∙ 355

m) 667 ∙ 503

n) 104 ∙ 302

o) 155 ∙ 253

p) 429 ∙ 184 

116. Írd fel az alábbi törteket prímhatványok szorzataként! 

a) 
2 6

3 12

9 7

3 3

⋅
⋅

b) 8 100

5 4

3 2

3 3

⋅
⋅

c) 
3 15

3 5

5 7

2 4

⋅
⋅

d) 5 35

25 7

3 7

3 3

⋅
⋅

e) 
22 66

6 11

5 4

3 8

⋅
⋅

f) 26 10

65 2

4 3

3 7

⋅
⋅

117. Hozd egyszerűbb alakra!

a) 
2 3

2 3

3 5
4

2
5

16

�� �
� � �

b) 
30 2

5 4

2 4
3

2 3

� � �
�

c) 
20 6

10 3

3 4

2 2

3

�
�

�

�
�

�

�
� d) 

3 2

3 12

9 11

10 3

2

�
�

�

�
�

�

�
�

118. Írd fel növekvő sorrendben a következő számokat!

a)  –25 25 (–2)5  
2

2

8

4  (22)3

b)  23 33 43 –22 (–3)3

c)  51 54 (53)3  52 ∙ 53 
5

5

5

2

119. Melyik a nagyobb? 

a)  2 ∙ 53 vagy  (2 ∙ 5)3

b)  25 vagy  52

c)  5
3

2� �  vagy  (53)2 

d)  45 vagy  54

e)  53 ∙ (52 ∙ 5)3 vagy  (52)7 

f)  
5

5

10

 vagy  54 ∙ 53
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120. Végezd el a műveleteket, és az eredményt add meg egy szám hatványaként!

a) 
1

2

1

2

3 5

�
�
�

�
�
� �

�
�
�

�
�
� b) 

5

7

3
4

�
�
�

�
�
�

�

�
��

�

�
�� c) 

2

7

2

7

8 5

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�: d) 

5

2

2

5

4 4

�
�
�

�
�
� � �

�
�

�
�
�

121. János vitéz a vándorlása közben három erdőn haladt keresztül, amíg végre eljutott Tün-
dérországba. Minden erdő közepén látott hét tavacskát. Minden tavon volt három-három 
tavirózsa. A tavirózsák hétszirmúak voltak, és minden szirmon látott három hétpettyes 
katicabogarat. Hány pöttyöt láthatott összesen János vitéz a vándorlása során a katica-
bogarakon? Válaszodat add meg szorzat- és hatványalakban, majd számítsd ki a szorzat 
értékét! 

122. Jancsinak március utolsó napján már csak egy kevés pénze 
volt. Április minden páratlan napján megháromszorozta 
az előző napi vagyonát, és április minden páros napján elköl-
tötte az előző napi vagyonának a felét. A március 31-i pénzé-
nek hányszorosával rendelkezett

a) április 12-én este;

b) április 26-án este?

Válaszaidat írd fel hatványok segítségével, majd számítsd ki a műveleteket, és az ered-
ményt egészekre kerekítve add meg!

123. A következő négyzeteket 1 cm oldalú kis négyzetekből raktuk össze. Határozd meg 
a négyzetek területét!

124. Sorold fel az első tíz négyzetszámot, és írd mellé, melyik szám négyzete!

125.  Add meg a négyzetgyökök pontos értékét!

a) 16

b) 25

c) 9

d) 4

e) 36

f) 64

g) 100

h) 10000

D6

R
R
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126. Add meg a négyzetgyökök pontos értékét!

a) 0 16,

b) 2 25,

c) 0 09,

d) 1 21,

e) 0 0001,

f) 0 81,

g) 0 0121,

h) 4 41,

127. Add meg a négyzetgyökök pontos értékét!

a) 
16

4
b) 

125

5
c) 

81

9
d) 

1000

10

128. Melyik számnak a négyzetgyöke? Írd fel a megadott számokat négyzetgyökös alakban!

a) 2

b) 3

c) 5

d) 7

e) 10

f) 11

g) 20

h) 100

129. Melyik számnak a négyzetgyöke? Írd fel a megadott számokat négyzetgyökös alakban!

a) 
1

2

b) 
2

3

c) 
1

4

d) 
1

10

e) 
5

7

f) 
11

6

g) 
9

4

h) 
1

20

130. Melyik a nagyobb?

a) 2  vagy 3

b) 3  vagy 3

c) 5  vagy 2

d) 10  vagy 3

e) 2  vagy 1

f) 4  vagy 7

131. Melyik a nagyobb?

a) 5 2
2 ⋅  vagy 3 5 2⋅ ⋅

b) 2
3 vagy 3

2

c) 25  vagy 2
5

d) 1000  vagy 10

e) 1  vagy 13

f) 3
5 vagy 3

6

132. Írd fel növekvő sorrendben a következő számokat!

a) 2, 10, 4 , 8 , 3, 64 , 40 , 6

b) 2, 2 , 22 , 2 ∙ 2 ∙ 2, 
2
2 , 2 2 2⋅ ⋅ A3

F

O
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133. Add meg számológép segítségével két tizedesjegyre kerekítve a következő négyzetgyök 
értékeket!

a) 5 b) 360 c) 455 d) 1000

134. Add meg számológép segítségével két tizedesjegyre kerekítve a következő négyzetgyök 
értékeket!

a) 3 66, b) 13 6, c) 0 45, d) 4 55,

135. Bár nagyon sok egész szám négyzetgyökét pontosan nem tudjuk kiszámolni, a nagyság-
rendjét meg lehet állapítani. Add meg, melyik két egész szám között vannak a következő 
négyzetgyökök értékei! (Számológéppel ellenőrizd!)

a) 5

b) 110

c) 15

d) 30

e) 3

f) 876

g) 9999

h) 45

136. Mekkora a négyzet oldalának hossza, ha a területe

a) T = 49 cm2;

b) T = 4 m2;

c) T = 625 mm2;

d) T = 144 cm2;

e) T = 81 cm2;

f) T = 9 dm2?

137. Mekkora a négyzet oldalának hossza és a kerülete, ha a területe

a) T = 1,21 cm2;

b) T = 0,01 m2;

c) T = 1

25
mm2;

d) T = 1,44 cm2;

e) T = 
9

25
 cm2;

f) T = 0,25 dm2?

138. Mekkora a négyzet kerülete és területe, ha az oldala

a) a = 5 cm;

b) a = 1,2 cm;

c) a = 0,2 m;

d) a = 9 mm;

e) a = 0,11 m;

f) a = 6 cm;

g) a = 3 mm;

h) a = 10 cm?

139. Mekkora a négyzet területe, ha az oldala

a) a = 3 cm;

b) a = 10 mm;

c) a = 74 dm;

d) a = 105 cm;

e) a = 17 m;

f) a = 551cm;

g) a = 42 mm;

h) a = 8 cm?

140. Legyen a négyzetrács hossza 1 egység. Rajzolj a négyzetrács segítségével olyan négyzetet, 
amely oldalának hossza:

a) 2 ;

b) 5 ;

c) 10 ;

d) 13 ;

e) 20 ;

f) 26 !



26

141. Határozd meg a következő négyzetek területét, valamint oldalának hosszát, ha egy négy-
zetrács oldala 1 centiméter! 

a)

b)

c)

d)

e)

142. Határozd meg a következő négyzetek területét és oldalának hosszát, ha egy négyzetrács 
oldala 1 centiméter! Az oldalhossz nagyságát egy tizedesjegyre kerekítve add meg! Hasz-
nálj számológépet!

a) b) c) d)
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143.  a) A mintának megfelelő módon egészítsed ki négyzetté az ábrán látható szakaszokat!

 b) Határozd meg az így keletkezett négyzetek területét négyzetrácsegységben mérve!

 c) Milyen hosszú a négyzetek oldala? Az eredményt egy tizedesjegyre kerekítve add meg!

a
b

c d

144. Megadtuk a téglalap oldalainak hosszát. Számítsd ki annak a négyzetnek az oldalhosszát, 
amelynek területe egyenlő a téglalap területével!

a) a = 5 cm, b = 20 cm

b) a = 1 cm, b = 4 cm

c) a = 3 cm, b = 12 cm

d) a = 3 cm, b = 48 cm

e) a = 125 cm, b = 80 cm

f) a = 28 cm, b = 7 cm

145. Megadtuk a téglalap oldalainak hosszát. Számítsd ki annak a négyzetnek az oldalhosszát, 
amelynek területe egyenlő a téglalap területével! 

a) a = 4 cm, b = 25 cm

b) a = 2 cm, b = 32 cm

c) a = 4 cm, b = 9 cm

d) a = 9 cm, b = 25 cm

e) a = 50 cm, b = 2 cm

f) a = 16 cm, b = 81 cm

146. Megadtuk a háromszög oldalának és hozzá tartozó magasságának hosszát. Számítsd ki 
annak a négyzetnek az oldalhosszát, amelynek területe egyenlő a háromszög területével! 

a) a = 10 cm, ma = 20 cm

b) a = 2 cm, ma = 4 cm

c) a = 3 cm, ma = 24 cm

d) a = 6 cm, ma = 48 cm

e) a = 12 cm, ma = 6 cm

f) a = 14 cm, ma = 7 cm

147. Mekkora a téglalap oldalainak a hossza, ha tudjuk, hogy

a) az egyik oldal kétszer olyan hosszú, mint a másik, és a területe 8 cm2;

b) az egyik oldal a másik oldalnak az 
1

3
 része, és a területe 27 m2;

c) az egyik oldal 25%-kal hosszabb, mint a másik oldal, és a területe 500 dm2?
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148. Mekkora a téglalap oldalainak a hossza, ha tudjuk, hogy

a) az egyik oldal kétszer olyan hosszú, mint a másik, és a területe 10 cm2;

b) az egyik oldal a másik oldalnak az  1

3
 része, és a területe 54 m2;

c) az egyik oldal 25%-kal hosszabb, mint a másik oldal, és a területe 180 dm2?

149. Milyen hosszú annak a négyzetnek az oldala, amelynek az átlója

a) 2 cm;

b) 8 cm;

c) 18  cm; 

d) 50 cm;

e) 200 cm;

f) 242 cm?

150. Számítsd ki egy tizedesjegy pontossággal annak a négyzetnek az oldalát, amelynek az átlója

a) 2 cm;

b) 10 cm;

c) 15 cm;

d) 5 cm;

e) 7 cm;

f) 100 cm.

151.  Képzeld el a Rubik-kockákat úgy, mintha egyforma kiskockákból építenénk egyre nagyobb 
tömör kockákat! A legkisebbet 8 kiskockából lehet elkészíteni. Add meg a következő nyolc 
Rubik-kockában a kiskockák számát!

152. Mekkora a kocka élének hossza és a kocka egy lapjának a területe, ha a térfogata

a) V = 125 cm3;

b) V = 27 m3;

c) V = 1000 mm3;

d) V = 1331 cm3;

e) V = 8000 cm3;

f) V = 27 000 dm3?

153. a) Add össze 1-től kezdve a páratlan számokat 5-ig, 9-ig, 13-ig, 19-ig!

b) Mi a sejtésed a számolások alapján?

154. Melyik nagyobb? 

a) 9 16+ vagy 9 16+

b) 25 144+ vagy 25 144+

c) 49 1+ vagy 49 1+

d) 49 1+ vagy 25 25+
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2. Halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

1. Kincső, Lilla és Móni a büfébe ment a nagyszünetben. Az egyik lány szendvicset, a másik 
csokit evett, a harmadik lány egy teát kért. Melyik lány mit fogyasztott, ha tudjuk, hogy 
Kincső nem ivott teát, Lilla nem evett szendvicset, és nem ivott teát?

2. Tacsi kutya a hét első négy napján naponta egy-egy gödröt ásott a kerítés mellé. A szerdai 
gödör lett az egyik szélső, és a hétfői gödör van mellette. A keddi gödör nem a hétfői mel-
lett van. Balról a harmadik nem az elsőnek kiásott gödör volt. Írd fel, milyen sorrendben 
ásta Tacsi a lyukakat! 

3. Anna, Gáspár és Sziszi barátok. A Matekazéletem szakkörön barátkoztak össze. Az egyik 
gyerek Szegeden, a másik Hódmezővásárhelyen, a harmadik Makón jár iskolába. Mind-
hárman különböző sportot űznek: egyikük focizik, másikuk birkózik, a harmadik gyerek 
pedig vízilabdázik.

Döntsd el az alábbi állítások alapján, ki melyik 
városban jár iskolába, és mit sportol!
Anna és Sziszi sosem tanultak birkózni.
A makói iskolába járó gyerek vízilabdázik.
Anna nem vízilabdázik.
Gáspár nem a hódmezővásárhelyi iskolába jár.

4. Előd, Ond és Kond szeretnek online játszani. Ilyenkor vagy tabletet, vagy laptopot, vagy 
telefont használnak, mindegyikük mást. Az egyikük a lovas, a másikuk a stratégiai, a har-
madik a nyilazós játékot szereti a legjobban. Döntsd el, ki milyen eszközön, milyen játékot 
játszott, ha tudjuk, hogy

– Előd és Kond nem a lovas játékon játszott;
– Előd nem laptopon játszott;
– a nyilazós játékot nem telefonon játszották;
– a stratégiai játékot játszó fiú laptopon játszott! 

5. Adél, Dóri és Luca almát, epret és áfonyát vásároltak a piacon, mindenki különböző 
gyümölcsöt. A vásárlás után a következőket mondták:

Adél: Nem áfonyát vásároltam.
Dóri: Nem epret vettem.
Luca: Én vettem az epret.

a) Melyik lány mit vásárolt, ha az állítások közül mindhárom igaz?

b) Melyik lány mit vásárolt, ha az állítások közül csak az egyik igaz?
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6. Az ebédlőben öt osztálytárs ült körbe egy süteményestálat. Arról beszélgettek, hogy 
mindegyiküknek más a kedvenc tantárgya. Kinek mi a kedvenc tantárgya, ha a gyerekek 
egyik állítása igaz, a másik hamis?

Móni: Kata kedvenc tárgya a fizika. Az én kedvencem a matek.
Zsuzsa: Az én kedvenc tárgyam a matek. Gyöngyi kedvence a kémia.
Gyöngyi: Az én kedvencem a matek. Kata rajong az angolért.
Kata: A kedvencem egyértelműen a fizika. Anna csak és kizárólag a történelmet szereti.
Anna: A kedvenc tárgyam a történelem. Móni kedvence az angol.

7. Lujza, Gergő és Vendel édesapja a tanév elején próbálja beosztani a gyerekek délutáni 
különóráit. 

• Heti kétszer 1-1 angolóra mindenkinek kötelező, és a két óra nem eshet egy napra.
• Lujza szeretne hetente háromszor eljárni rajzra és hetente egyszer jógázni.
• Gergő szeretne hetente négyszer vívóedzésre járni, és hetente egyszer sakkozni.
• Vendel hetente háromszor szeretne dzsúdózni, és hetente egyszer sakkozni, Gergővel 

azonos napon.
• Az egymás után következő különórák között 1 óra utazási szünettel is számolni kell.

A táblázat a különórák lehetséges időpontjait tartalmazza. Készítsd el a gyerekek heti 
 különóráinak beosztását!

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

angol
3 – 4 3 – 4 3 – 4

4 – 5 4 – 5 4 – 5

dzsúdó 5 – 6 5 – 6 5 – 6

vívás 5 – 7 5 – 7 5 – 7 5 – 7 5 – 7

rajz 5 – 8 3 – 6 3 – 6 3 – 6

jóga 5 – 6 2 – 3 2 – 3 6 – 7

sakk 2 – 4 2 – 4
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8. Négy barát (Barnus, Imola, Lóci, Rózsi) különböző sportokat űz (lovaglás, úszás, foci, 
karate), és az életkoruk is különböző (10, 11, 12, 13 év). 

Döntsd el az alábbi állítások alapján, hogy ki mit sportol, mi a vezetékneve (Kis, Nagy, 
Kovács, Tóth), és hány éves!
– Tóth Lóci nem szereti a focit.
– A legfiatalabb gyerek kedvenc sportja a karate.
– A Kovács vezetéknevű, akinek a keresztneve nem Imola és nem is Barnus, nem szeret 

lovagolni.
– A focizó fiatalabb az úszónál, de idősebb Imolánál.
– Az életkoruk szerint így jönnek növekvő sorrendben: a legfiatalabb Kis Imola, utána 

 következik Barnus, majd Rózsi, a legidősebb pedig az úszó.

9. A játékban Zsigának ki kell találnia, hogy milyen lehet az elrejtett négy bábu színe. 
Minden fordulóban le kell raknia a játékmező egy sorába négy bábut. Ha mind a négyet 
lerakta, akkor az alattuk lévő mező színt vált. Ha a bábu színét és a helyét is eltalálta, akkor 
zöld lesz a bábu alatti mező, ha a színe szerepel, de rossz helyen van, akkor sárga, és ha 

nincs olyan színű az elrejtett négy bábu között, akkor a mező fehér marad. Hatféle színű 

bábu van  (narancs, piros, kék, lila, barna, szürke), és mindegyikből 

legfeljebb egy szerepelhet az elrejtettek között.

Találd ki Zsiga utolsó lépését, azaz fejtsd meg, melyik bábu hol áll!

a)   b)   c) 

A következő 2 feladványban ugyanolyan színű bábuból több is lehet elrejtve.

d)   e) 

A következő feladványban öt bábut rejtettünk el, és ugyanolyan színű bábuból több is 
lehet elrejtve.

f) 

Játsszatok a füzetetekben néhány hasonló játékot! Állapodjatok meg, hogy a színek ismét-
lődhetnek-e! 
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10. Az osztálykiránduláson lángosozni mentek 
a hatodikosok. 19 gyerek kért rá tejfölt, 17 gyerek 
sajtot, de közülük 10-en voltak azok a gyerekek, 
akik sajtot és tejfölt is kértek a lángosra. Csak egy 
gyerek nem kért lángost.

a) Hány gyerek jár ebbe az osztályba?

b) Hány gyerek kért csak tejfölt a lángosára?

11. 33 gyerek közül 21-nek van kék farmerje, 17-nek fekete, és 2-nek egyik sincs. 

a) Hány gyereknek van kék és fekete farmerje is?

b) Hány gyereknek van csak az egyik színű farmerje?

12. A tündéri iskolába járó hetedikesek közül 17-en szeretik a matematikát, 12-en a tör-
ténelmet és 13-an az angolt. Közülük 5 gyerek szereti a matekot és az angolt, 8 gyerek 
a matekot és a történelmet, és 4 gyerek az angolt és a történelmet. 3 olyan gyerek van, aki 
mindhárom tantárgyat szereti, és 4 olyan, aki csak az énekért vagy a tesiért rajong. 

a) Hány tanuló jár ebbe az osztályba?

b) Hány gyerek szereti csak a matematikát?

13. A tündéri iskola nyolcadik osztályából 8 tanuló volt színházban, és 28 gyerek volt mozi-
ban a héten.

a) Legalább hányan járhatnak ebbe az osztályba, 
ha az osztály minden tanulója volt moziban 
vagy színházban a héten?

b) Legfeljebb hányan járhatnak ebbe az osztályba, 
ha az osztály minden tanulója volt moziban 
vagy színházban a héten?

c) Hányan járnak ebbe az osztályba, ha 3 tanuló 
volt színházban és moziban is, és az osztály 
minden tanulója volt színházban vagy moziban 
a héten?

14. Egy felmérés során 100 nyolcadikos gyereket kérdeztek meg arról, hogy látták-e a Vasem-
ber, a Pókember és az Amerika Kapitány című filmeket. A következő eredmény született. 
34 gyerek látta a Pókembert, 62 a Vasembert és 42 az Amerika Kapitányt. Közülük 19-en 
látták mindhárom filmet, 24-en az Amerika Kapitányt és a Pókembert, 30-an az Amerika 
Kapitányt és a Vasembert és 26-an a Pókembert és a Vasembert. 

a) Hány olyan gyerek volt a megkérdezettek között, aki egyik filmet sem látta?

b) Hány olyan gyerek volt, aki csak egyetlen filmet látott ezek közül?
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15. Elromlott a sarkon álló jelzőlámpa. Mielőtt kikapcsolták volna, összevissza villant fel rajta 
egymás után a 3 szín, majd tíz másodpercre elsötétült. Hányféle sorrendben villanhatott 
fel a piros, sárga és zöld lámpa?

16. Kata, Kató, Kati és Kitti egy forgóajtón mennek át, ahol az ajtó csak egyesével engedi át 
őket. Hányféle sorrendben mehet át az ajtón a négy lány?

17. Öt gyerek, Marci, Norbi, Olga, Peti és Rita elhatározta, hogy minden nap más sorrendben 
mennek be az iskolába a tanévben. 

a) Meg tudják ezt tenni, ha 183 tanítási nap van?

b) Meg tudják ezt tenni, ha Samut is beveszik maguk közé?

18. Hányféle sorrendben tudod leírni az O, P, S, T betűket?

a) A négy betűt összeolvasva melyik esetben kapsz egy értelmes magyar szót?

b) Ha angolul tanulsz, akkor sokkal több értelmes szót találhatsz. Ellenőrizd az interneten, 
hogy melyik négybetűs kombináció mit jelent!

19. Az 1, 2, 3, 4 számkártyákból hányféle négyjegyű szám képezhető? Miben hasonlít a feladat 
az előzőre?

20. Az 1, 2, 3, 4, 5 számkártyákból hányféle négyjegyű szám képezhető? 

21. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számkártyákból hányféle négyjegyű szám képezhető? 

22. A 0, 1, 2, 3 számkártyákból hányféle négyjegyű szám képezhető?

23. A 0, 1, 2, 3, 4 számkártyákból hányféle négyjegyű szám képezhető? 

24. A 0, 1, 2, 3, 4, 5 számkártyákból hányféle négyjegyű szám képezhető? 

25. Az 1, 2, 3, 4 számkártyákból képzett 24 szám közül hány lesz osztható

a) 2-vel, b) 3-mal, c) 4-gyel?

26. A 0, 1, 2, 3 számkártyákból képzett 18 szám közül hány lesz osztható

a) 2-vel, b) 3-mal, c) 4-gyel?
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27. Három jamaicai sportoló lett érmes a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián a női 
100 méteres síkfutásban. 

1. Elaine Thompson-Herah  10,61 mp

2. Shelly-Ann Fraser-Pryce  10,74 mp

3. Shericka Jackson  10,76 mp

Az ő eredményeik különbözők voltak, így egyértelműen el lehetett dönteni a sorrendet, 
de ebben a számban létezik holtverseny is. Hányféle sorrend képzelhető el az első három 
helyen, ha a lehetséges holtversenyeket is figyelembe vennénk?

28. Hat gyereket ültetünk le sorban egy moziterem utolsó sorába, ahol éppen 6 szék van, 1-től 
6-ig megszámozva. Hány különböző sorrendben lehetséges ez?

29. Hat gyereket, három fiút és három lányt ültetünk le sorban egy moziterem utolsó sorába, 
ahol éppen 6 szék van, 1-től 6-ig megszámozva. Fiú nem ülhet fiú és lány nem ülhet lány 
mellett. Hány különböző sorrendben lehetséges ez?

30. Hat gyereket ültetünk le egy kör alakú asztal köré, ahol éppen 6 szék van. Hány külön-
böző sorrendben lehetséges ez? Két ültetést akkor tekintünk különbözőnek, ha van olyan 
gyerek, akinek a két esetben mások a szomszédai. 

31. Három párt, azaz három fiút és három lányt ültetünk le sorban egy moziterem utolsó 
sorába, ahol éppen 6 szék van, 1-től 6-ig megszámozva. A párok két-két tagja egymás 
mellett kell hogy üljön. Hány különböző sorrendben lehetséges ez?

32. Három párt, azaz három fiút és három lányt ültetünk le sorban egy moziterem utolsó sorába, 
ahol éppen 6 szék van, 1-től 6-ig megszámozva. A párok két-két tagja egymás mellett kell 
hogy üljön, és minden lány két fiú között ül. Hány különböző sorrendben lehetséges ez?

33. Hat különböző versenyautó áll egy kör alakú pályán. Hányféle sorrendben állhatnak, ha 
nincs meghatározva, hogy melyikük az első? 

34. Gyuri a kiránduláson vette észre, hogy a zsebében maradt három legóelem. 

Egymásba illesztette a három elemet, aztán szétszedte és újra 
összerakta. Hányféle módon tehette ezt meg, ha a térben egymás-
ba átmozgathatókat nem tekintjük különbözőnek?
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35. Gyuri a következő kirándulásra jobban felkészült. Szándéko-
san vitt magával 2 db egyforma legóelemet, hogy kipróbálja, 
hányféleképpen lehet összerakni őket, ha legalább 2 bütyöknél 
kell illeszkedniük. Hányféle módon tehette ezt meg, ha a térben 
egymásba átmozgathatókat nem tekintjük különbözőnek? 

36. Hányféleképpen olvasható ki a táblázatokból az IRODALOM szó, ha mindig csak jobbra 
vagy lefelé haladhatunk? 

a) 

I R O D A L O M

b) 

I R O D A L O

R O D A L O M

c) 

I R O D A L

R O D A L O

O D A L O M

d) 

I R O D A

R O D A L

O D A L O

D A L O M

e) 

I R O D

R O D A

O D A L

D A L O

A L O M

f) 

I R O

R O D

O D A

D A L

A L O

L O M

g) 

I R

R O

O D

D A

A L

L O

O M
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37. Hányféleképpen olvasható ki a megadott lyukas táblázatból az IRODALOM szó, ha 
mindig csak jobbra vagy lefelé haladhatunk?

I R O D

R O D A

O L

D A L O

A L O M

38. Hányféle négybetűs „szót” tudunk kiolvasni a táblázatból, ha bármelyik mezőről indulha-
tunk, és 

a) mindig olyan mezőre kell lépnünk, amelyik oldalszomszédos azzal, ahol állunk;

b) mindig olyan mezőre kell lépnünk, amelyik oldalszomszédos azzal, ahol állunk, de 
minden mezőre csak egyszer léphetünk?

R É

A P

39. Hányféle úton juthatunk el A-ból C-be, ha mindig csak a nyilak irányába haladhatunk?

A B C

40. Hány egyirányú út vezethet A-ból B-be, illetve B-ből C-be, ha tudjuk, hogy összesen 
6 különböző úton juthatunk el A-ból C-be?

41. Hányféle úton juthatunk el A-ból C-be, ha mindig csak a nyilak irányába haladhatunk?

A B C

42. A-ból B-be hatféle út vezet, majd onnan tovább C-be már hét különböző úton juthatunk 
el. Hányféle úton juthatunk A-ból C-be, ha a B-beli elágazást csak egyszer érinthetjük?

43. Hány egyenest határozhat meg

a) 2; b) 3; c) 4 különböző pont? 
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44. Hány részre osztjuk az egyenest, ha felveszünk rajta 

a) 1 db;

b) 2 db;

c) 4 db;

d) n db különböző pontot?

45. Adott a síkon k db egyenes, melyek páronként nem párhuzamosak, és semelyik három 
nem megy át egy ponton. Hány részre osztják az egyenesek a síkot, ha k értéke

a) 1;

b) 2;

c) 3;

d) 4;

e) 5?

46. Hány részre oszthatja a síkot 3 különböző egyenes, ha tetszőleges módon helyezkedhetnek 
el?

Rajzold fel az összes lehetőséget!

47. Hány részre oszthatja a síkot 4 különböző egyenes, ha tetszőleges módon helyezkedhetnek el?

Rajzold fel az összes lehetőséget!

48. Ki lehet-e színezni a 47. feladatban keletkezett tartományokat piros és kék színnel úgy, 
hogy azonos oldallal (szakasz, félegyenes vagy egyenes) határolt tartományok különböző 
színűek legyenek? 

49. A 47. feladat mindegyik ábrájánál a keletkezett tartományokban vegyél fel egy-egy pontot! 
Kösd össze a szomszédos tartományokban felvett pontokat egy-egy piros szakasszal!  
Szomszédos tartományok azok, amelyeket egy közös szakasz, félegyenes vagy egyenes 
választ el.

Számold össze, hány szakaszt rajzoltál az egyes esetekben!
Számold össze, hogy az egyes pontokból hány szakasz indul ki! Írd a pontok mellé!
Add össze a pontok mellett lévő számokat, és számold össze a berajzolt szakaszokat! 
Mit tapasztalsz? Miért?

50. Játsszunk területfoglalót!

A rajzokon látható négyzeteken vagy téglalapokon belül a játékosok felváltva húzzák be 
a kis négyzetek egy-egy határoló oldalát. A játéktér határoló vonala már vastagított, azt 
nem kell átrajzolni. Ha valakinek sikerül egy kis négyzet negyedik, utolsó oldalát behúzni, 
és ezzel egy zárt négyzetet létrehozni, akkor az a négyzet az övé, jelet tesz bele, és újra ő 
következik. Ha nem jön létre négyzet, akkor a másik játékos húzhat be egy oldalt, és így 
folytatódik tovább a játék. Ha be lehet zárni egy négyzetet, akkor azt kötelező bezárni. 
Az nyer, akinek a játék végén több jelölt négyzete van. A játék során kialakulhat döntetlen 
eredmény is. (Ha egy oldal behúzásával két négyzet is keletkezik, akkor mindkettő azé 
a játékosé, aki behúzta a hiányzó közös oldalt.)
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Gyakorlás

Legyen a kezdő játékos András, a második játékos Bea, azaz A és B.

 Ki nyeri a következő partit, ha a játéktér

a) egyetlen sor, 

b) egy 2×2-es négyzet, 

c) egy 3×2-es téglalap,  

d) egy 4×2-es téglalap? 

Alkossatok párokat, és játsszatok! Segítségül megadunk néhány pályát.

C5

K
S
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3. Arányosság, százalékszámítás

Arány, arányos osztás

1. a) A tálban kétszer annyi lencse van, mint borsó. Mennyi a tál tartalmának lencse : borsó 
aránya?

b) A kalapban lévő golyók fele zöld, a többi fehér. Mennyi a zöld : fehér golyók aránya?

c) A sütibe negyedannyi csokidara kell, mint mazsola. Mennyi a sütiben a mazsola : csoki-
dara aránya?

2. Állapítsd meg, milyen arányban osztoztak a gyerekek a munkán!

a) Aliz kimagozta a meggy ötödét, Zente az összes többit.

b) Csenge elrakta a tiszta ruhák kétharmadát, Kornél a maradékot.

c) Bende elmosogatta az edények negyedét, Klári a maradék harmadát és Zita az összes 
többit.

3. Az iskolatáborban a tervezett létszám szerint 112 diák és 18 kísérő tanár lesz.

a) Mennyi lesz a diák : kísérő arány? Add meg a legegyszerűbb alakban is!

b) Hány gyerek nem tudott végül eljönni, ha a fenti arány 6 : 1-re módosult?

4. Autóval egy óra alatt átlagosan 60 km-t tettem meg.

a) Mennyit tettem meg ugyanilyen sebességgel 4 óra 
alatt?

b) Mennyit tettem meg 60 perc alatt, amikor kétszer 
ilyen gyorsan mentem?

c) Mennyit tettem meg, amikor fele ilyen gyorsan 
mentem, de harmadannyi ideig?

d) Mennyit tettem meg, amikor kétszer ilyen gyorsan mentem háromszor ennyi ideig?

5. Bontsd fel a 20-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hétszerese legyen a másik-
nak!

6. „Képzeld anya, sütöttem minipizzákat, hogy ne legyél nagyon mérges, amiért betörtem 
az ablakot” – mondta óvatosan Benett. „Mit csináltál???” – kérdezte anya. „Minipizzá-
kat! – vágta rá már sokkal magabiztosabban a fia. – Az ötöde sonkás, a harmada kolbá-
szos, a többi gombás.” Add meg a sonkás : gombás : kolbászos pizzák arányát!
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7. Hétfőn megettük a tejberizs 
2

7
részét, kedden a negyedét, szerdán az összes többit. Milyen 

arányban fogyott a tejberizs a hét első három napján?

8. Milánnak ötször annyi olimpikonos kártyája van, mint Botondnak. Összesen 162 kártyá-
juk van. Hány kártyája van Milánnak?

9. Én két adag palacsintát ettem, te ötöt. Hány darab pala-
csinta van egy adagban, ha te kilenccel többet ettél, mint 
én?

10. Én négy adag csokigolyót készítettem, te kilencet. Hány darab csokigolyót készítettél te, ha 
én 52-t?

11. Rajzolj egy négyzetet, és oszd fel a területét két részre úgy, hogy a részek aránya

a) 1 : 2; b) 1 : 3; c) 1 : 7; d) 1 : 15 legyen!

12. Két négyzet oldalának aránya 3 : 7.

a) Mennyi a kerületük aránya? b) Mennyi a területük aránya?

13. Egy háromszög szögeinek aránya 1 : 4 : 5. Mekkorák a szögei?

14. Egy paralelogramma egy oldalon fekvő szögeinek aránya 1 : 8. Hány fokosak a paralelog-
ramma szögei?

15. Egy téglalap kerülete 60 cm, oldalainak aránya 1 : 5. Mekkora a területe?

16. Három négyzet oldalainak aránya 1 : 2 : 3, területük összege 126 cm2. Mekkora a kerüle-
tük összege?

17. Két kocka éleinek aránya 1 : 2. A nagyobb kocka térfogata 64 cm3. Mekkora a kisebb 
kocka felszíne?

18. Zalán és Boróka testvérek. Szeretnének venni maguknak egy 
hangszórót, de egyikőjüknek sincs rá elegendő pénze. Abban ál-
lapodtak meg, hogy felezik az árát, megveszik  közösen, és majd 
felváltva használják. A pénzük aránya 10 : 11. A vásárlás után 
Borókának 6000  Ft-ja, Zalánnak pedig 4000 Ft-ja marad majd. 
Kinek hány forintja van, és mennyibe kerül a hangfal?
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19. Két szám összege 310. Az egyik szám 
4

5
része egyenlő a másik szám 

3

4
részével. Melyik 

ez a két szám?

20. Mankának 3 kg, Blankának 5 kg lisztje volt. Délután átment hozzájuk Zinka, hogy vegyen 
tőlük egy kis lisztet. Összeöntötték az összes lisztet, majd elharmadolták. Zinka a lisztért 
800 Ft-ot hagyott ott nekik. Hogyan ossza szét Manka és Blanka igazságosan a pénzt?

21. Három vödörben víz van. Az első két vödör űrtartalmának aránya 3 : 7. Ha az első vödör-
ből 2 litert átöntenénk a másodikba, akkor abban négyszer annyi víz lenne, mint az első-
ben. Ha a harmadik vödörből átöntenénk 3 liter vizet a másodikba, mindkét vödörben 
ugyanannyi víz lenne. Melyik vödörben hány liter víz van eredetileg?

22. A nyuszinak 20 nyusziugrásnyi előnye van, amikor 
a róka a nyomába ered, és üldözőbe veszi. Három 
rókaugrás hossza megegyezik négy nyusziugrás 
hosszával, de amíg a róka ötöt ugrik, addig a nyuszi 
hatot. Vajon utoléri-e a róka a nyuszit, és ha igen, 
hány róka ugrással?

23. Két vonat halad egymással szemben, párhuzamos sín-
párokon. A vonatok hosszának aránya 2 : 3. A gyorsabb 
vonat átlagosan 135 km/h-val, a lassabb 120 km/h-val 
halad. 3 másodperc alatt száguldanak el teljesen egy-
más mellett. Számítsd ki, melyik vonat milyen hosszú!

Egyenes arányosság

24. Mikuláskor a nyolcadikosok minden elsős padjára odacsempésztek egy kis nasicsomagot. 
Egy csomagra 180 Ft-ot költöttek. Hány forintba került az összes csomag, ha az iskolában 
a három első osztályba összesen 96 gyerek jár, és a figyelmes nyolcadikosok a három 
osztályfőnöknek is otthagytak egy-egy csomagot?

25. A 8. a-ban „Mit szeretsz?” osztályfőnöki órákat tartottak. Maja, hogy szemléltesse kedvenc 
hobbiját, 175 palacsintát sütött az osztálynak. Mindenkinek 5 darab jutott. Hányan járnak 
Maja osztályába, ha magának és természetesen az osztályfőnöknek is sütött palacsintát?

26. Gréta nagyon szereti az egészséges ételeket és italokat, így rendszeresen készít magának 
gyümölcsturmixokat. A recept szerint 1 főre 1 db banán, 10 dkg fagyasztott gyümölcs, 
0,5 dl víz, 1 evőkanál zab és 1 csipet fahéj kell bele. Miből mennyire van szükség a hétvégi 
lánybulin, ha a nála vendégeskedő hét barátnőjének is szeretne ilyet készíteni?
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27. A „Pörkölt nokedlivel” főzőversenyen Roland is elindult. A kiírás szerint 50 főre elegendő 
ételt kell elkészítenie. A nokedlihez 4 főre 35 dkg liszt, 1 tojás, 1 tojássárgája, 3 dkg zsír, 
0,5 kávéskanál só és 3 dl víz szükséges. Írd össze, miből mennyit vásároljon, és nézz utána, 
kb. mennyibe kerül mindez!

28. Az osztálykirándulásra bérelt busz 100 800 Ft-ba került, amit a gyerekek között egyenlően 
osztanak szét.

a) Mennyibe került fejenként a buszbérlés a 30 fős osztálynak?

b) Hány forinttal kell többet befizetni egy-egy gyereknek abban az esetben, ha két gyerek 
sajnos nem tud elmenni a kirándulásra, de a busz teljes árát ki kell fizetni?

29. „Elektromos rollerre szálltunk a testvéremmel, és megkerültük a Fertő tavat – meséli 
büszkén Vince. – 115 km-t tettünk meg, és csak kétszer szálltunk le a rollerről. Délben 
megálltunk ebédelni fél órára, és 15 órától tartottunk egy órás fürdőzős pihenőt is. Reggel 
9-kor indultunk, és átlagosan 15 km/h-val gurultunk.”

a) Hány órára értek vissza a kiindulási helyükre?

b) Ábrázold koordináta-rendszerben a megtett utat az eltelt idő függvényében!

30. Írj szöveges feladatot az alábbi grafikonokhoz! Válaszd ki közülük az egyenes arányosság 
grafikonját!
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31. 2430 Ft-ért vettem 90 dkg mákot.

a) Mennyibe kerül 1 kg mák?

b) Hány dkg mákot tudok venni 3375 Ft-ból?

32. Ha 3 bohóc 5 nap alatt 30 gyereket nevettet meg, 
akkor 32 bohóc 180 nap, azaz egy teljes tanév alatt 
hány gyereket nevettet meg? A feladatban felté-
telezzük, hogy a bohócok jókedve és a gyerekek 
humorérzéke változatlan.
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33. Ha 7 Szivacsbob 4 nap alatt 21 kockanadrágot használ el, akkor hányat használ el 20 
Szivacsbob 19 nap alatt?

34. Másfél óra alatt 165 km-t tettem meg autóval.

a) Mekkora volt az átlagsebességem?

b) Hány km-t tettem volna meg feleekkora sebességgel háromszor ennyi idő alatt?

35. A lakás alaprajzának vázlata egy 7 cm × 9 cm-es téglalap. A méretarány szerint 1 cm a va-
lóságban 1,25 méternek felel meg. Hány négyzetméter ennek a lakásnak az alapterülete?

36. Egy képzeletbeli idősíkban 1 másodperc alatt 1 hetet öregszünk.

a) Ha most február 29-e van, és pontosan 14 éves vagyok, hány éves és hány napos leszek 
ebben az idősíkban másfél óra múlva?

b) Mennyi idő telik el a 18. születésnapomig?

Fordított arányosság

37. Tamás, a gőzmozdony 4 óra alatt 230 km-t tett meg. Mennyi idő alatt tette volna meg ezt 
a távot, ha

a) háromszor ilyen gyorsan; b) fele ilyen gyorsan halad?

38. 24 csokis muffint nyert a csapatunk az iskolai vetélkedőn. Számítsd 
ki, kinek hány süti jut, ha egyenlően osztjuk szét egymás között, 
és a csapatunk

a) 2; 

b) 3; 

c) 4; 

d) 6;  

e) 8; 

f) 12 főből áll!

39. 100 km/h átlagsebességgel 3 óra alatt odaértünk keresztanyuékhoz. Mennyi ideig tartott 
volna az út, ha átlagosan

a) 80 km/h-val; b) 120 km/h-val mentünk volna?

40. Ha 3 nap alatt végigolvasnám a könyvemet, akkor napi 70 oldalt kellene elolvasnom.

a) Hány oldalt kellene elolvasnom naponta, ha 5 napra kellene szétosztanom?

b) Hány nap alatt végeznék, ha csak napi 30 oldalt tudnék elolvasni?

41. Egy téglalap oldalai 8 cm és 14 cm hosszúak. Ha a 8 cm-es oldalát a duplájára változtatom, 
mekkora legyen a másik oldala, hogy a területe ne változzon?
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42. Hány olyan téglalap van, amelynek az oldalai cm-ben mérve egész számok, és a területe 
180 cm2? Sorold fel ezeket oldalaik megadásával!

43. Ábrázold a koordináta-rendszerben azokat a pontokat, melyekre teljesül, hogy koordiná-
táik szorzata 1!

44. Karesz megvágta az osztálykirándulásról készült videót, ami kereken 1000 Mb méretű lett. 
4 Mb/s sebességgel kezdte el feltölteni a netes osztálycsoportba, de sajnos 82 másodperc 
után a feltöltési sebesség visszaesett a felére. Mennyi idő alatt került fel a videó a netre?

45. 700 ember gyűlt össze egy négyüléses, kabinos sífelvonó előtt.

a) Hány kabin viszi fel a síelőket, ha minden kabinban négyen ülnek?

b) Hány kabin kell akkor, ha minden kabinban hárman ülnek?

c) Hány kabinban ülnek akkor, ha minden páratlan sorszámú kabinban hárman, a többi-
ben négyen utaznak? A kabinok számozása egyesével nő, és 201-től kezdődik.

46. Az edzésen 45 percen keresztül futottam 2,5 m/s átlagsebességgel.

a) Mekkora távot tettem meg?

b) Mekkora sebességgel futott Jani, ha 40 perc alatt lefutotta a távot?

c) Mennyi ideig tartott Zentének, aki csak 2 m/s átlagsebességgel szaladt?

47. A gyümölcslé-palackozó üzemben 3 gép 45 perc 
alatt 360 üveget készít el.

a) Hány üveget készít 5 gép 2,5 óra alatt?

b) Hány gép készít el 1,5 óra alatt 1440 üveget?

c) Hány perc alatt készít el 8 gép 448 üveget?

48. A játékgyárban 5 gép 8 óra alatt 520 verdát készít el.

a) Hány verdát készít 7 gép 3 óra alatt?

b) Hány gép készít el 20 óra alatt 1560 verdát?

c) Hány óra alatt készít el 12 gép 546 verdát?
D3

S T
Y
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Játék

Ezt a játékot ketten játszhatjátok. Rajzoljatok a négyzetrácsos füzetbe egy 8 × 8-as négyzetet!
Kő – papír – olló játékkal döntsétek el, ki kezd, és felváltva válaszoljatok a lenti kérdésekre!
A kezdő elolvassa a kérdést, szóban válaszol rá, és a másik ellenőrzi. Ha a válasz hibát-

lan, a kezdő játékos dob egyet a dobókockával. A dobásnak megfelelő alakzatot beleraj-
zolja a füzetében található 8 × 8-as négyzetbe, tetszőleges helyre. Hibás válasz esetén nem 
dobhat, és nem rajzolhat semmit.

Ezután a másik játékos következik.
A berajzolt alakzatok tetszőlegesen forgathatók, és csak egymás mellé kerülhetnek, 

tehát legalább egy négyzet teljes oldalhosszával érintkezniük kell, nem fedhetik egymást. 
Ha a soron következő játékos nem tudja elhelyezni a dobásnak megfelelő alakzatot, akkor 
ebben a körben nem rajzol semmit.

Ha elfogytak a kérdések, vége a játéknak.
Keretezzétek be a kiszínezett kis négyzetekre illeszthető lehető legnagyobb területű 

téglalapot!
A játékot az a játékos nyeri, akinek sikerült a legnagyobb területű, teljesen lefedett tég-

lalapot bekerítenie.
Jó játékot kívánunk!

egyes-
dobás

kettes-
dobás

hármas-
dobás

négyes-
dobás

ötös-
dobás

hatos-
dobás

Alakzatok

Kérdések:

1. Melyik művelettel határozható meg két szám aránya?
2. Az egyenes vagy a fordított arányosságra teljesül, hogy ahányszorosára változik 

az egyik mennyiség, ugyanannyiszorosára változik a másik mennyiség is?
3. Két szám aránya 4 : 5, a nagyobb szám a 7,5. Melyik a kisebb?
4. Az egyik szám a másik négyszerese, az összegük 7,5. Melyik a kisebb szám?
5. Két pozitív szám különbsége 36, aránya 3 : 7. Melyik a nagyobb szám?
6. Két szám aránya 7 : 9, a kisebb szám a 2,1. Mennyi az összegük?
7. Ha 8 db egyforma csoki 9,6 euró, akkor mennyibe kerül 5 db ilyen csoki?
8. Ha a bicikli kereke 3 fordulattal 4,5 métert tesz meg, hány métert tesz meg 7 fordulattal?
9. 12 sütemény elkészítéséhez 420 g liszt kell. Hány sütemény készül 700 g lisztből?

10. 14 m2 lefedéséhez 126 db egyforma csempe kell. Hány csempe kell 9 m2 lefedéséhez?
11. Ha 6 gép 14 óra alatt végez a munkával, akkor 7 gépnek ez mennyi ideig tart?
12. Ha 8 robotfűnyíró 12 óra alatt nyírja le a gyepet, akkor 6 fűnyírónak ez mennyi ideig tart?
13. Ha 5 gép 6 óra alatt 15 játék macit készít, akkor 4 gép 5 óra alatt mennyit készít?
14. Ha 4 gép 3 óra alatt 36 kg húst darál le, akkor 5 gép 6 óra alatt mennyi darált húst készít?
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15. Cili és Vili 19 200 Ft-ot keresett, és Vili dolgozott többet. A pénzt 3 : 5 arányban osztják 
szét maguk között. Mennyi pénzt kap Vili?

16. Tobi és Robi 143 mini fasírtgolyót ettek meg, és Robi evett többet. A megevett fasírt-
golyók aránya 4 : 7 . Mennyit evett Tobi?

17. Oszd szét a 225-öt 
1

4
: 

3

8
 arányban! Mely számokat kaptad?

18. Oszd szét a 168-at 3 : 4 : 5 arányban! Mely számokat kaptad?
19. 4 csap 6 óra alatt tölti meg a 800 literes medencét. Hány óra alatt tölt a medencébe 

2 csap 600 liter vizet?
20. 6 gép 5 óra alatt 1200 gumilabdát készít. Hány óra alatt készít 4 gép 480 gumilabdát?

A törtrész és az egész rész kiszámítása

49. Mennyi 360-nak az

a) 1

2
 része;  b) 1

3
része;  c)

1

5
 része;  d) 0,1 része;  e) 0,25 része;  f) 0,7 része?

50. Írd fel szorzatalakban, és számítsd ki, mennyi 4

5
-nek az

a)
1

2
része;  b)

3

5
része;  c)

5

4
 része;  d) 0,1 része;  e) 0,75 része;  f) 0,8 része?

51. A zsebpénzem felét képregényre, a maradék harmadát 
fagyira költöttem. Hányad része maradt meg?

52. Az évfolyam 
4

7
 része már letette az angolnyelv-vizsgát. 

Hányan járnak az évfolyamba, ha 57 gyereknek még 
nincs angolból nyelvvizsgája?

53. Izádáról, a nagy varázslóról mindenki tudja, hogy mutatványainak 
5

6
 része abraka, 

és azoknak 3
5

 része dabra. A varázslatainak hányad része abraka-dabra?

54. A jövő héten rengeteg dolgozatot írunk, így tegnap összesen 4 órát tanultam. Dél előtt 
kész lettem a tanulnivalók harmadával, délután a maradék negyedével. Ma megtanultam 
az összes többit. Hány órát tanultam a két napon összesen?

55. Kémiára csoportmunkában prezentációt készítettünk. A diák ötödét Gerzson, a maradék 
három negyedét Rita csinálta, így nekem csak 3 diát kellett elkészítenem.

a) Ki hány darab diát készített? b) Hány diából áll összesen a prezentáció?
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56. Nagymamánál a csokis-mogyorós muffinban a csoki és a mogyoró tömegének aránya 
eredetileg 4 : 5. Nagypapa kevesellte a csokit, így titokban beleszórt még 9 dkg-ot, ami-
től az eredeti arány épp a fordítottjára változott. Eredetileg hány dkg csokit és mennyi 
 mogyorót tett nagymama a süteménybe?

57. Ari zsebpénzének kétharmada pontosan annyi, mint Bali zsebpénzének háromnegyede. 
Kettejüknek együtt 3400 Ft-ja van. Kinek hány forint a zsebpénze?

58. Alabárban bolondgombát ebédelt az igazgató vasárnap, így furcsa dolgok történtek 
a következő héten az iskolában. Hétfőn kirúgta a diákok kétharmadát. Kedden visszavett 
20 diákot. Szerdán kirúgta a még odajárók kétötödét, de így olyan kevés diák maradt, 
hogy csütörtökön visszavett 100 diákot. Pénteken reggel elzavarta a megmaradt tanulók 
háromnegyedét, és hazasétált lepihenni. Hétvégén komoly diétát tartott, és teljesen 
meggyógyult. Hétfőn döbbenten látta, hogy 70 diák maradt az iskolában. Hány diák járt 
eredetileg a suliba?

59. 100 golyót szétosztottam négy tálba. Az első tálban lévő golyók 
hatodát átraktam a második tálba. Ezután a második tálban 
lévő golyók hatodát átraktam a harmadik tálba. Ezután a har-
madik tálban lévő golyók hatodát átraktam a negyedik tálba. 
Végül a negyedik tálban lévő golyók hatodát átraktam az első 
tálba. Most minden tálban egyforma számú golyó van. Hány 
golyó volt eredetileg a tálakban?

Százalékszámítás

60. Számítsd ki a 4200 g

a) 1%-át;  b) 5%-át;  c) 30%-át;  d) 87%-át;  e) 101%-át;  f) 173%-át!

61. Add meg egyszerűsített tört és tizedes tört alakban is az alábbi százalékokat!

a) 50%  b) 25%  c) 75%  d) 80%  e) 100%  f) 140%  g) 193%

62. Add meg százalék alakban!

a) 0,17  b) 0,83  c) 1,09 d) 
3

5
 e) 

1

3
 f) 

9

25
  g) 1

1

10
 

63. A toronyóra lánccal 150 kg, lánc nélkül csak az össztömeg 80%-a. Hány kg a lánc?

64. A tálban a borsó meg a héja együtt 5 kg. Ha a héj 60%-át kidobjuk, akkor az eredeti tömeg 
az 52%-ára csökken. Hány kg borsó van a tálban?

D4
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65. Melyik több és mennyivel?

a) 3 méter 35%-a vagy 17 dm 70%-a

b) 6,5 kg 27%-a vagy 73 dkg 210%-a

c) 3,2 liter 65%-a vagy 87 dl 25%-a

d) 1,5 m2 4%-a vagy 37 dm2 17 %-a

66. 20 kg almát szeleteltünk fel, és aszaltunk meg. Az alma 85%-a víz, aminek a 
4

5
 része 

a folyamat során elpárolgott. Hány gramm aszalt almánk lesz?

67. Az öcsém hegedűje tokkal, vonóval 2 kg. A hegedű 
nettó tömege ennek 16%-a. A tok tömegének huszad-
része a vonó tömege. Hány dkg a hegedű tokja?

68. Két szomszédos ország királya folyamatosan verseng egymással. Amikor az egyik  20%-kal 
csökkentette a lakossági adókat, akkor a másik 40%-kal. Erre az egyik újabb  20%-kal 
csökkentette az adókat, mire a másik csak gúnyosan kacarászott. Melyik országban kell 
most kevesebb adót fizetni, ha tudjuk, hogy a csökkentések előtt mindkét országban 
ugyanannyit kellett?

69. A farsangi mulatságon nyereményjáték is volt. A nyertesek 75%-a nápolyit, 80%-a csokit, 
85%-a gumicukrot és 90%-a eperszeletet kapott. A nyertesek hány százalékáról tudhatjuk 
biztosan, hogy mind a négyféle ajándékból kapott? Válaszodat indokold!

A 100% kiszámítása

70. A farsangi fánkvásáron egy óra alatt 195 fánkot adtak el, ami az összes fánk 15%-a volt. 
Hány fánk volt a vásáron?

71. A pénteki mobiltelefon-akció keretében minden telefont 30%-kal olcsóbban árultak, így 
46 900 Ft-ért tudtam megvenni álmaim készülékét. Mennyibe került volna teljes áron 
ez a telefon?

72. Szerencsés év az idei, az ötöseim száma 18%-kal nőtt a tavalyihoz képest. Hány ötösöm 
volt tavaly, ha idén 177 ötösöm van?

73. A telkünk 75%-át elfoglalja a házunk és a fészer, a maradék 1300 m2 füves terület. Mekko-
ra a telkünk?
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74. Ádám bácsi és Éva néni egy házaspár, és ugyanabban az iskolában tanítanak. Minden 
évben karácsonykor mézeskalácsot adnak az iskolájukba járó összes gyereknek. Éva néni 
már feldíszítette a mézeskalácsok 65%-át, így Ádám bácsinak csak 315 darab maradt. 
Hány diák jár ebbe az iskolába?

75. Ha a tömegem 13%-ához hozzáadok 4 kg-ot, akkor a 18%-át kapom. Hány kg vagyok?

76. Fogadásból elindultam egy matekversenyen. Rengeteg feladatot kaptunk. Az nyert, aki 
ezek közül a legtöbbet oldotta meg hibátlanul. Az első 6 óra alatt megoldottam a feladatok 
70%-át hiba nélkül, és csak négyet rontottam el. A hátralévő két órában a maradék felada-
toknak csak 65%-át tudtam megoldani, de ezeket legalább hiba nélkül. Hét feladat maradt 
végül, amikhez már nem tudtam hozzányúlni. Sajnos csak negyedik lettem.

a) Hány feladat volt eredetileg a versenyen?

b) A feladatok hány százalékát oldottam meg hibátlanul?

77. Mióta megnyílt Balabárban az MMM (Matekot Mindenkinek Múzeum), csak úgy özön-
lenek a turisták a kisvárosba. Tavaly 20%-kal voltak többen, mint tavalyelőtt, idén már 
30%-kal voltak többen, mint tavaly. Idén 10 608 ember jött el megnézni a remek kiállítást. 
Hányan voltak tavalyelőtt?

78. Egy cég háromfordulós felvételit hirdetett a betöltendő állásokra. Az első forduló ban 
kiesett a jelentkezők 75%-a. A második fordulóba bejutottak 5%-a jutott tovább a harma-
dik fordulóba. Végül az ide bejutottak 25%-át, 4 embert vettek fel. Hányan jelentkeztek 
eredetileg?

79. Az osztályunkba 30 gyerek jár. Év közben a fiúk száma 10%-kal növekedett, a lányok 
száma 10%-kal csökkent. Most 31-en vagyunk. Hány fiú és hány lány járt eredetileg 
az osztályba?

Hány százalék?

80. Kinéztem magamnak egy szuper télikabátot. Szerencsém volt, 27 000 Ft-ról éppen most 
értékelték le, így 17 550 Ft-ért megvehettem. Hány százalékos volt a leárazás?

81. A tíz bowlingbábuból hetet döntöttem fel az első 
gurításommal. A bábuk hány százaléka maradt 
állva?
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82. Az akció végeztével a 27 500 Ft-os mobiltelefon ára először 20%-kal, 
majd újabb 10%-kal emelkedett.

a) Mennyibe kerül most ez a telefon?

b) Hány százalékos volt összesen az áremelkedés?

83. Egy iskolában az alsós és felsős diákok aránya 12 : 13. A diákok 
hány százaléka alsós?

84. Tavaly csak 30 fős volt a színjátszó szakkör, de idén már 42 diák jár erre a szakkörre. Hány 
százalékkal több diák jár idén, mint tavaly?

85. A 4500 Ft-os pendrive árát 720 Ft-tal megemelték. Hány százalékos volt az áremelés?

86. Jelentkeztem nyári diákmunkára, ahol hetente kaptam a fizetésemet. Az első héten 
18 000 Ft-ot, a második héten 20 700 Ft-ot kaptam.

a) Hány százalékos volt a fizetésemelés?

b) Hány forint volt a fizetésem a harmadik héten, ha a fizetésemelés ugyanannyi százalék 
maradt?

87. A sítáborban az első nap elköltöttem a zsebpénzem negyedét, másnap a 30%-át. Harmad-
nap eltörött a sílécem, így 3250 Ft-ért béreltem egyet a helyi kölcsönzőben. Sajnos a várat-
lan kiadás miatt 20%-kal túlléptem a zseb-
pénzem összegét. Szerencse, hogy a legjobb 
barátom tudott kölcsönadni. Másra már nem 
költöttem.

a) Mennyi volt eredetileg a zsebpénzem?

b) Mennyit költöttem a tábor első és második 
napján?

c) Mennyi pénzt kellett kölcsönkérnem?

88. Az iskolai büfében Lupin, a büfés 30%-kal megemelte a sós rágcsálnivalók árát. Mivel 
a vásárlások száma igen megcsappant, hatalmas hírverés közepette 25% árengedményt 
adott minden termékéből.

a) Sok diák mérgelődött, hogy Lupin még így is sokat nyert az árváltoztatásokon. Igazuk 
volt?

b) Mennyibe került a kétszeres árváltozás előtt a most 195 Ft-ért árult rágcsálnivaló?

c) Az eredeti ár hány százalékára változott az ára?

C6

N O
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89. Egy számot elosztottunk 5-tel, majd hozzáadtuk az eredeti szám 15%-át. Hány százaléka 
lett az így kapott szám az eredeti számnak?

90. A téglalap egyik oldalát 25%-kal növeltük, a másik oldalát 25%-kal csökkentettük. Hány 
százalékkal változott a területe?

91. A sarki kisboltban a jégkrémek ára júniusban, júliusban, majd augusztusban is 10%-kal 
növekedett. Hány százalékkal lett drágább a jégkrém az eredeti árhoz képest?

Vegyes feladatok, kamatszámítás

92. Alabárban különleges elnevezésű mértékegységek vannak, de az átváltási rendszerük 
megegyezik a mienkkel. Végezd el az átváltásokat! (A milli ezredrészt, a centi századrészt, 
a deci tizedrészt jelent. A deka tízszerest, a hekto százszorost, a kilo ezerszerest jelent.)

a) 11 decipritty hány centipritty?

b) 4,8 centipretty hány millipretty?

c) 360 milliprütty hány dekaprütty?

d) 7 kilohókusz hány centihókusz?

e) 2600 millipókusz hány hektopókusz?

f) 0,19 dekabókusz hány centibókusz?

93. Egy téglalap egyik oldalát 50%-kal növeltük. Hány százalékkal csökkentsük a másik 
oldalát ahhoz, hogy a területe ne változzon?

94. Az iskolai tehetségkutató versenyen zenei és képzőművészeti kategóriákban lehetett 
indulni. A jelentkezők 65%-a a zenei, 80%-a pedig a képzőművészeti kategóriában indult. 
135 diák volt, aki mindkét kategóriában versenyzett.

a) Hány diák indult csak a zenei kategóriában?

b) Hány versenyző volt összesen?

95. Az iskolai büfében kapható nasitasi 40%-a áfonya, a többi mogyoró. A büfé reklámja 
szerint – a gyerekek kérésére – az áfonya mennyiségét 5%-kal megnövelték, a mogyoróét 
5%-kal csökkentették. Változott a nasitasi mennyisége? Ha igen, hány százalékkal?

96. Remete hatalmas aranytartalékkal rendelkezett. 
Minden évben 25%-kal növelte a vagyonát, és min-
dig 4 aranyat adományozott az árvaháznak. Egyéb 
költsége nem volt. Két év múlva másfélszer annyi 
aranya lett, mint volt. Hány aranya volt eredetileg?
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97. Anya mindig spórolásra tanít minket, ezért bevezette az Anya-bankot. A hozzá berakott 
pénz két hónap alatt 8%-ot kamatozik. Ekkor eldönthetem, hogy kiveszem a pénze-
met, vagy bent hagyom, és ugyanígy kamatozik tovább. Januárban fél évre betettem 
az Anya-bankba 10 000 Ft-ot.

a) Hány forintom lett fél év múlva?

b) Hány százaléka az így kapott összeg az eredetinek? Kerekítsd az eredményt egészre!

98. Családunkban tudatos pénzügyi nevelés folyik. Az Apa-bank havi 4% kamatot, az Anya-
bank kéthavi 8% kamatot ígér a hozzá betett pénzre. Hol járok jobban, és melyik bankban 
mennyi lesz a kamatokkal növelt megtakarításom, ha beteszek 4 hónapra 20 000 Ft-ot? 
Az eredményeket a magyar bolti kerekítés szabálya szerint add meg!

99. A családunkban folyó tudatos pénzügyi nevelésbe a nagyszülők is beszálltak. Nagypapa 
és nagymama bankjába csak kéthónapos ciklusra tehetnek be pénzt az unokák. Nagy-
mama az első hónap után 3%, a második után 5% kamatot fizet. Nagypapánál az első 
hónapban csak 1% a kamat, de a második hónapban már 7%. Melyik nagyszülőnél gyara-
podik jobban a berakott 15 000 forintom, és mennyivel kapok ott többet? Az eredménye-
ket a magyar bolti kerekítés szabálya szerint add meg!

100. Betettem a bankba évi 5%-os kamatra a megtakarított pénzemet. A betett pénz éves 
kamatát minden év végén hozzáadják a megtakarításhoz, és a megnövelt összeg kamatozik 
a következő évben. Két év múlva 3 528 000 Ft-ot vettem ki a bankból. Hány forintot 
tettem be?

101. Az erdei őzpopuláció állománya a gyárak 
terjedésének következtében körülbelül évi 
6%-kal csökkent az elmúlt három év alatt. 
Hány őzet számoltak három éve, ha mostanra 
1163-ra csökkent a számuk? Az őzek számát 
egészre kerekítve adtuk meg, te is így add meg 
a választ!

102. Betettem 10 000 Ft-ot a Csodabankba évi 20%-os kamatra. A betett pénz éves kamatát 
minden év végén hozzáadják a megtakarításhoz, és a megnövelt összeg kamatozik a követ-
kező évben. Hány évre hagyjam bent, ha duplaannyit szeretnék kivenni, mint amennyit 
beraktam?
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4. Mértékegységek

1. Add meg a hiányzó mértékegységeket, mérőszámokat! A füzetedben dolgozz!

a) 2400 mm = 240 …

b) 260 cm = … mm 

c) 2,4 km = 2400 …

d) 23 dm = … mm

e) 860 000 mm = 860 …

f) 52 400 mm = … dm

g) 7,72 m = 77,2 …

h) 28 000 cm = … km

i) 3,8 cm = … dm

j) 
2

5
km = … m

k) 750 mm = 3

4

 …

l) 88 cm = 22

25

 …

2. Add meg milliméterben és centiméterben!

a) 23 dm

b) 4,2 m

c) 1,2 km

d) 26 m

e) 0,55 m

f) 0,34 dm

g) 0,002 km

h) 0,2 dm

i) 3,2 dm + 6 cm

j) 2 m + 1 cm

k) 22 dm + 4 mm

l) 240 cm + 8 mm

3. Add meg méterben és deciméterben!

a) 41 200 cm

b) 850 mm

c) 830 cm

d) 35 000 mm

e) 130 000 mm

f) 170,5 cm

g) 0,23 km

h) 8 mm

i) 4 m + 350 mm

j) 6500 mm + 28 cm

k) 180 mm + 41 cm

l) 0,08 km + 25 m

4. A következő kérdésekre add meg méterben a választ! Mennyi marad, ha 28,4 méterből 
elveszünk

a) 1500 mm-t b) 37 dm-t c) 1390 cm-t d) 0,015 km-t?

5. Egy kislabdát Attila 23 m-re tudott eldobni, Botond 31 m-re, Csaba pedig 28 m-re. Dennis 
(aki amerikai) 24 yardra tudja eldobni ugyanezt a labdát (1 yard körülbelül 91,5 cm). 
Rakd növekedő sorrendbe a négy fiút a dobásaik nagysága alapján!

6. Anna ceruzája majdnem 1,5 dm hosszú, Nóri ceruzája pedig pontosan 162 mm hosszú. 
Mit mondhatunk, mennyivel hosszabb Nóri ceruzája, mint Annáé?
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7. A magyar népmesékben furcsa hangzású, régies mértékegységekkel is találkozhatunk. 
Nézz utána ezeknek, és válaszolj a kérdésekre mai mértékegységekkel!

a) A törpének rettenetesen nagy volt a szakálla. Feltekerve hordta, de ha kiegyenesítette, 
akkor 7 sing volt a hossza.
Milyen hosszú volt a törpe szakálla?

b) Nagyon alacsony volt. Ha jól kihúzta magát, akkor 3 bakarasz volt a magassága.
Milyen magas lehetett ez a törpe?

8. Adél a fiókban talált zsinórból levágott 1,25 m-t, aztán egy 4,5 dm-es darabot. Ekkor 
maradt egy 280 cm hosszúságú zsinór. Milyen hosszú zsinórt talált Adél a fiókban?

9. A Nagy család a hétvégén túrázni volt. Az első órában 5,4 km-t haladtak, a második 
órában 3600 métert, a harmadikban pedig az előző két órában megtett út hosszának 
kétharmadát. Milyen hosszú volt a túraútvonaluk?

10. Add meg négyzetcentiméterben!

a) 53 dm2

b) 7,6 m2

c) 39 500 mm2

d) 0,00025 km2

e) 0,08 m2

f) 5200 dm2

g) 0,000018 km2

h) 2600 mm2

i) 0,002 dm2

11. Add meg négyzetméterben!

a) 730 000 mm2

b) 2170 cm2

c) 458 000 dm2

d) 0,82 km2

e) 55 000 cm2

f) 32 000 dm2

g) 430 000 000 mm2

h) 0,0012 km2

i) 2,35 km2

12. Add meg négyzetdeciméterben!

a) 2300 cm2 + 0,2 m2 

b) 32 000 mm2 + 2,1 m2

c) 0,0004 km2 + 16 m2

d) 830 000 cm2 + 0,0000025 km2

13. A mezőgazdaságban a földterületek nagyságát gyakran hektárban adják meg. A 100 méter 
oldalú négyzet területe 1 hektár (röviden 1 ha). A következő kérdésekre négyzetméterben 
add meg a választ!

a) Józsi a 2,5 hektáros terület felén búzát, a negyedén kukoricát termel, a többi részre 
burgonyát ültetett. Mekkora Józsi burgonyaföldjének mérete?

b) Az egyik gazdaságban elkezdték az őszi szántást. Már 15 hektárt felszántottak. 
Ez a teljes terület 32 %-a. Mekkora területet kell összesen felszántani?
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14. Hazánk területe 93 000 km2. Legnagyobb tájegységünk az Alföld, ennek területe 

52 000 km2. A Kisalföld területe 9000 km2, de csak a 4
9

-e található Magyarországon.

a) A Kisalföld hány hektáros része található hazánkban? (1 hektár = 10 000 m2.)

b) Az Északi-középhegység, a Dunántúli-középhegység és a Dunántúli-dombság együt-
tes területe nagyobb-e, mint az Alföld területe?

15. Add meg köbcentiméterben!

a) 750 000 mm3

b) 3,2 dm3

c) 13,5 dm3 

d) 0,07 m3

e) 24 400 mm3

f) 0,3 m3 

g) 0,25 m3 

h) 0,16 dm3

16. Add meg köbméterben!

a) 74 000 000 cm3

b) 3 500 000 cm3

c) 450 000 dm3

d) 340 000 000 mm3

e) 500 000 cm3

f) 52 000 cm3

g) 67 000 dm3

h) 942 000 mm3

i) 67 dm3

17. Add meg literben és deciliterben is a következő térfogatokat!

a) 24 500 cm3

b) 7 380 000 mm3

c) 418 000 cm3

d) 855 000 000 mm3

18. Add meg hektoliterben!

a) 21 000 l

b) 340 000 dl

c) 235 000 cl

d) 54 500 000 ml

19. Kati egy 6 literes fazekat szeretne megtölteni vízzel. Először beleöntött 2 és fél litert, majd 
7 dl-t és még 950 ml-t. Mennyit kell még hozzáönteni, hogy tele legyen a fazék?

20. László 8 liter bodzaszörpöt készített. A palackozáshoz 7 deciliteres, félliteres és literes 
üvegeket tud felhasználni. Már megtöltött 4 darab 7 deciliteres, 5 darab félliteres üveget. 
Szeretné az összes bodzaszörpöt palackozni, és azt is szeretné, hogy teli üvegek legyenek. 
Milyen üvegeket használjon még?

21. Milyen mértékegységgel adnád meg

a) a Velencei-tó vízmennyiségét;

b) a család havi vízfogyasztását;

c) egy fazék méretét;

d) egy boroshordó űrmértékét;

e) egy autó benzintankját;

f) egy teáskanálnyi folyadékot?
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22. A társasházi építkezés nagy mennyiségű föld elszállításával kezdődik. Az építési vállalko-
zónak 7 m3-es és 9 m3-es teherautói vannak. Szeretné a lehető legkevesebb teherautóval 
megoldani a szállítást. Mit tanácsolsz neki? Te hogyan szállítanád el az építési telekről 
a 25 000 m3 földet? Beszéljétek meg, hogy reálisak-e ezek az adatok!

23. Dani az esős napokon teleeresztette esővízzel a három különböző méretű műanyag hordó-
ját. Így 205 liter vizet tárol. A következő, szárazabb napokon a kerti növények locsolásához 
az elsőből elhasznált 0,375 hl-t, a másodikból 325 dl-t, a harmadikból pedig 7,5 litert. 
Ekkor mind a három hordóban ugyanannyi esővíz maradt.

a) Mennyi víz maradt az egyes hordókban?

b) Milyen űrtartalmú hordói vannak Daninak?

24. Az icce régi magyar űrmérték. Bor és más italfélék mérésére használták az előző év-
századokban, de a bor esetében még manapság is használják. Az icce mértékegységhez 
kapcsolódik A cinkotai kántor című Mátyás királyról szóló legenda, amely szerint a cinko-
tai kántor azt kérte Mátyás királytól, hogy Cinkotán az icce nagyobb legyen, mint máshol. 
A következőkben megadjuk a váltószámokat:

1 magyar icce = 0,65658 liter
1 kis (erdélyi) icce = 0,707 liter
1 cinkotai icce = 9 dl

Hány icce bort lehet kitölteni egy másfél hektoliteres hordóból 
Miskolcon, Erdélyben és Cinkotán?

25. A következő mondatok beszélgetések közben hangzottak el. 
Javítsd ki a rossz mérték egységeket!

a) A híd maximális teherbírása 6 kg.

b) Megszületett az ismerősöm kislánya, Panni, 3450 dkg-mal és 53 cm-rel.

c) Csak 19 g lett a felvágott. Tegyek még rá egy karikát?

d) Ma reggel ráálltam a mérlegre, és 58 dekagrammot mutatott.

26. Add meg grammban!

a) 820 dkg

b) 41,2 kg

c) 0,04 q

d) 0,00025 t

e) 8,6 dkg

f) 210 kg

g) 0,006 q

h) 0,000082 t

27. Add meg dekagrammban!

a) 13 200 g

b) 23,5 kg

c)  0,212 q

d) 0,006 t

e) 523 g

f) 0,13 kg

g) 0,75 q

h) 0,0000033 t
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28. Add meg kilogrammban!

a) 2 300 000 g

b) 280 000 dkg

c) 30,1 q

d) 0,75 t

e) 480 g

f) 123 dkg

g) 0,07 q

h) 1,025 t

29. Add meg tonnában!

a) 33 200 000 dkg

b) 15 200 q

c) 56 000 kg

d) 90 000 000 g

e) 7 500 000 dkg

f) 175 q

g) 420 kg

h) 222 000 g

i) 5,1 kg

30. A sarki közértbe 132 grammos marhahús-leveskocka, 80 grammos halászlé-fűszerkeverék 
és 20 grammos őrölt fehérbors érkezett, összesen 120 darab. Mindegyikből kaptak mini-
mum 20 darabot.

a) A marhahús-leveskocka dobozán azt olvashatjuk, hogy tartalma 12 kocka. Hány 
dekagramm egy kocka?

b) Add meg kilogrammban, hogy milyen határok között mozoghat a teljes szállítmány 
tömege?

31. A csokoládégyárban a 140 grammos csokoládékat 12-esével csomagolják. A csomagoló- 
anyag tömegét elhanyagolhatjuk.

a) Minimum hány darab csokoládé tömege éri el az 1 tonnát?

b) Minimum hány csomag csokoládé tömege éri el az 1 tonnát?

32. Egy község élelmiszerboltjába háromféle konzervet rendeltek, 60 db-ot, 45 db-ot és 
15  db-ot az egyes fajtákból. Add meg a szállítmány lehetséges tömegét kilogrammban, ha 
a rendelés 190 grammos sertésmájast, 400 grammos babgulyást és 765 grammos leveles- 
spenót-konzervet tartalmazott! Hány eset lehetséges?

33. A csecsemők korát hónapokban adjuk meg. Az életkor ilyen pontos megállapítására 
később már nincs szükség. Lili 2011. július 24-én született. 2021 karácsonyán (vagyis 
december 24-én, szenteste) a szüleitől olyan „születésnapi” tortát kapott, amin egy 125-ös 
szám volt látható. Lili nem értette a dolgot. Szerinted mi a magyarázat?

34. Zsóka és Robi beszélgetnek:

– Nagyon gyorsan elrepült ez a két hónap – mondta Zsóka. 
– Igen, mert ez nagyon rövid volt! Ennél rövidebb már nem is lehetett volna – válaszolta 
Robi.

a) Melyik két hónapról beszélhettek?

b) Hány nap az, aminél „rövidebb már nem is lehet” két egymást követő hónap?
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35. Egy feljegyzésből kiderült, hogy Merse édesanyja rendszeresen percre pontosan feljegyez-
te kisfia éjszakai felébredéseinek és elalvásainak időpontjait. Egyik napra ezt a bejegyzést 
tette:

Elalszik: 20:05
Felébred: 23:42
Visszaalszik: 00:14
Felébred: 05:46
Visszaalszik: 06:03
Felébred: 07:15
Hány órát aludt Merse ezen az éjszakán?

36. Miskolcon a Tiszai pályaudvar utasellátójának nyitvatartástábláján ezt láthatjuk:

Hétfő–péntek: 8:00–19.30
Szombat: 9:00–15:30
Vasárnap: zárva
Ebédszünet: 12:00–12:30

a) Összesen mennyi ideig van nyitva a bolt kedden?

b) Összesen mennyi ideig van nyitva a bolt szombaton?

c) Ede pénteken este hétkor érkezett a Tiszai pályaudvarra, és 7:12-kor lépett be az utas-
ellátóba. Hány perce van még a vásárlásra?

d) A boltban két eladó dolgozik. Úgy osztották be a napokat, hogy az egyik hétfőn, 
kedden és pénteken dolgozik a boltban, a másik szerdán, csütörtökön és szombaton. 
Hetenként váltják a beosztást. Hány órát dolgozik a két eladó hetente?

e) László pénteken 12:28-kor zárva találta a boltot. Távozni akart, mert nem nézte meg 
a nyitvatartásról szóló táblát. Te mit tanácsolnál neki?

37. Váltsd át a következő mondatokban szereplő időtartamokat olyan mértékegységbe, ami 
jobban illik a szövegkörnyezetbe!

a) A tűzoltóság 360 másodpercen belül a helyszínre ért.

b) Encsi már 92 napos.

c) Nagyon fáradt vagyok, mert éjjel csak 300 percet aludtam.

d) Ha lágytojást szeretnél készíteni, akkor a tojás ne legyen 210 másodpercnél tovább 
a forrásban lévő vízben.

38. A Nap 2021. 08. 15-én, vasárnap 5 óra 39 perckor kelt fel, és 19 óra 56 perckor nyugodott le.

a) Milyen hosszú volt ez a nappal?

b) Milyen hosszú volt az ezt követő éjszaka, ha másnap 5 óra 40 perckor kelt fel a Nap?

c) Mennyivel volt közelebb hozzánk 2021. 08. 15-én délután 5 óra előtt 28 perccel 
a következő napnyugta, mint az előző napkelte?
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39. Hány óra?

a) 0,6 nap

b) 90 perc

c) 
2

7
hét

d) 8100 másodperc

e) 3,5 nap

f) 312 perc 

g) 
8

7
hét

h) 19 800 másodperc

i) január

40. Andris reggel 7:46-kor belépett az iskola kapuján, délután 2:12-kor pedig távozott. Mennyi 
időt töltött ezen a napon az iskolában?

41. Végezd el a következő műveleteket!

a) 5 óra 22 perc 46 másodperc + 6 óra 54 perc 38 másodperc

b) 8 óra 28 perc 52 másodperc + 1 óra 43 perc 26 másodperc

42. Andi minden reggel ébredés után 
2

3
 órát készülődik az iskolába indulásig. 480 másod-

perc alatt kiér a buszmegállóba, ahonnan a 6 percenként közlekedő busz 20 perc alatt 
elviszi az iskoláig. A buszról leszállva 7 percre van szüksége, hogy az osztályterembe érjen, 
elfoglalja a helyét, és előkészüljön az első órára, ami 8-kor kezdődik.

a) Andi hétfőn fél 7-kor kelt. Mikor érkezett az osztályterembe?

b) Andi kedden 6:42-kor ébredt. Mindent a szokott módon végzett, minden a szokott 
módon történt, mégis elkésett az első óráról. Mi lehet az oka?

43. Hány hónap

a) az év tizenketted része,

b) egy évszak,

c) egy évtized,

d) egy évszázad,

e) az év fele,

f) két és fél évtized?

44. Hány perc telik el a két időpont között? (Az órákat ugyanazon a napon néztük meg!)

a) 

b) 

c) 

d) 
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45. Mennyi idő telhetett el a két időpont között? (Az órákat két egymást követő napon néztük 
meg!)

a)  

b)  

c)  

d)  

46. Melyik kérdésre tudsz egyértelmű választ adni? Miért?

• Hány óra telt el január 13-a déli 12 órától ugyanezen év február 9-e 15 órájáig?

• Hány óra telt el február 9-e 15 órájától ugyanezen év március 25-e 12 órájáig?

47. Hányszorosa

a) 3 óra 12 percnek a 16 óra;

b) a 2 perc 12 másodpercnek a 2 óra 12 perc;

c) a 3 óra 24 perc 12 másodpercnek a 6 óra 48 perc 24 másodperc;

d) a 3 óra 5 percnek a 3 nap 2 óra?

48. Két egymást követő hónap hossza összesen 89 280 perc. Melyik lehet ez a két hónap? 

49. Két egymást követő hónap hossza összesen 24 × 603 másodperc. Melyik lehet ez a két 
hónap? 

50. Dániel már 12. osztályos. Az érettségit követő banketten beszélgetett a kedvenc matemati-
katanárával is. Megállapították, hogy az osztályban már mindenki elmúlt 18 éves, de Dani 
hamiskás mosollyal állította, hogy ő még csak a 4. születésnapján van túl. Dani matemati-
katanára azonnal tudta, hogy miről van szó. Szerinted az év melyik napján született Dani?

B2

I

N
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5. Síkbeli alakzatok

1. Rajzolj egy AB szakaszt! Jelöld a szakasznak a felező-, harmadoló- és negyedelőpontjait! 
Hány pontot kell bejelölnöd?

2. Adott a síkon az F és a H pont. Az F pont egy szakasz felezőpontja, a H pedig ugyanennek 
a szakasznak az egyik harmadolópontja. Szerkeszd meg a szakasz végpontjait!

3. Rajzolj egy szakaszt! Szerkeszd meg a felezőpontját!

4. Adott a síkon az F és a P pont. Az F pont egy szakasz felezőpontja, a P pedig ugyanennek 
a szakasznak az egyik végpontjához legközelebbi hatodolópontja. Szerkeszd meg a szakasz 
végpontjait!

5. Vonalzóval rajzolj egy nem egyenlő szárú háromszöget! Jelöld a leghosszabb oldal hosszú-
ságát a-val, a legrövidebb oldal hosszúságát c-vel! 

a) Szerkeszd meg az a + c hosszúságú szakaszt!

b) Szerkeszd meg az a – c hosszúságú szakaszt!

6. Rajzolj egy szakaszt! Szerkeszd meg a kétszeresét, a háromszorosát, a másfélszeresét!

7. Rajzolj egy olyan téglalapot, amelynek az egyik oldala háromszor olyan hosszú, mint 
a szomszédos oldala! Szerkesztéssel határozd meg az oldalak felezőpontját! 

8. Vonalzóval rajzolj egy téglalapot, amely nem négyzet! Az oldalhosszait jelöljük a-val 
és b-vel úgy, hogy az a > b.

a) Szerkeszd meg az 
a+b

2
 hosszúságú szakaszt!

b) Szerkeszd meg az 
a b−

2
 hosszúságú szakaszt!

c) Szerkeszd meg a  2a b−
2

 hosszúságú szakaszt!

9. Két különböző szakaszról tudod, hogy a hosszuk 2a + b és 2a – b. Szerkeszd meg ezek 
ismeretében az a és a b hosszúságú szakaszt!
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10. Három különböző szakaszról tudod, hogy a hosszuk a + b, a + c és b + c. Szerkeszd meg 
ezek ismeretében az a, b és c hosszúságú szakaszt!

11. Vegyél fel két szakaszt, a hosszuk legyen a és b! Szerkeszd meg azt a szakaszt, amelynek 
a hossza

a) 2a + b; b) 3a + b; c) 4a + 2b; d) a + 3b!

12. Vegyél fel két szakaszt, a hosszuk legyen a és b! Legyen az a a b háromszorosánál is hosz-
szabb! Szerkeszd meg azt a szakaszt, amelynek a hossza

a) a – b; b) a – 2b; c) a – 3b; d) a – 1,5b!

13. András, Botond és Cili egy egyenesnek tekinthető utca azonos oldalán lakik. Ha mind-
hárman a saját kapujukban állnak, akkor András és Botond között a távolság 50 méter, 
Botond és Cili között pedig 60 méter. Mekkora lehet a távolság András és Cili között?

14. Egy térképvázlat adatai szerint Alfa és Balfa távolsága 16 km, Balfa és Csalfa távolsága 
10 km, Csalfa és Dalfa távolsága pedig 8 km. Ami a valóságban 2 km, az a vázlaton 5 mm.

a) Rajzolj olyan térképvázlatot, amin Alfa és Dalfa távolsága 34 km!

b) Rajzolj olyan térképvázlatot, amin Alfa és Dalfa távolsága csak 2 km!

c) Rajzolj olyan térképvázlatot, amin Alfa és Dalfa távolsága kb. 26 km!

15. A térképén a turista az A és a C pont között egy egyenes útszakaszt lát. Ezen a szakaszon 
van egy B pont is, ami a C-hez egy kicsit közelebb van, mint az A-hoz. Az útszakaszon 
végighaladva azt tapasztalta, hogy az A és a B közötti távolság pontosan ugyanannyi, mint 
a B és a C közötti távolság. Hogyan lehetséges ez?

16. Adott az AB szakaszon a P és a Q pont. A sorrendjük: A, P, Q és B. Ez a négy pont hat 
szakaszt határoz meg: AP, AQ, AB, PQ, PB, QB. Három szakasz hosszának ismeretében 
add meg a három hiányzó szakasz hosszát!

a) AP = 3 cm, PQ = 5 cm, QB = 7 cm

b) AP = 2 cm, AQ = 6 cm, AB = 9 cm

c) AQ = 5 cm, PB = 9 cm, QB = 5 cm

d) AQ = 7 cm, PB = 9 cm, PQ = 3 cm

17. Rajzolj egy 180°-nál kisebb szöget! Szerkesztéssel határozd meg a szög felét!

18. Rajzolj egy hegyesszöget! Szerkeszd meg a kétszeresét, a háromszorosát, a másfélszeresét!
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19. Szerkeszd meg a következő szögeket:

a) 90°;

b) 30°;

c) 60°;

d) 45°;

e) 120°;

f) 135°;

g) 210°;

h) 225°.

20. Vegyél fel két különböző nagyságú α és β hegyesszöget! Szerkeszd meg a következő 
szögeket:

a) α + β; b) 2α + β; c) 3α + β; d) 2α + 2β!

21. Vegyél fel egy α tompaszöget és egy β hegyesszöget! Szerkeszd meg a következő szögeket:

a) α – β; b) 2α – β; c) 2α – 2β; d) 2α – 1,5β!

22. Adott egy szög, amelynek nagysága

a) 91°; b) 7°; c) 13°; d) 23°.

Igazold, hogy a fenti szögek ismeretében minden olyan szöget meg tudsz szerkeszteni, 
amelynek nagysága fokban kifejezve egész szám!

23. Adott egy szög, amelynek nagysága

a) 47°; b) 49°; c) 19°; d) 22°.

Igazold, hogy a fenti szögek ismeretében minden olyan szöget meg tudsz szerkeszteni, 
amelynek nagysága fokban kifejezve egész szám!

24. Adott α hegyesszög. Szerkeszd meg azt a szöget, ami 90°-ra pótolja ki α-t, valamint azt 
a szöget, ami 180°-ra egészíti ki α-t!

25. Szerkeszd meg az adott α hegyesszög kétszereséhez azt a szöget, amely 180°-ra egészíti ki!

26. Hogyan szerkesztenéd meg az α és β szögeket, ha adott α + β tompaszög és α – β hegyes-
szög?

27. Hogyan szerkesztenéd meg az α és β szögeket, ha adott 3α + β tompaszög és α + 3β 
tompaszög?

28. Három szög összege 180°. A szögek nagyságuk szerint növekvő sorrendbe rakhatók úgy, 
hogy a szomszédok különbsége

a) 12°; b) 15°; c) 20,5°; d) 50°.

Add meg a három szög nagyságát!
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29. Négy szög összege 180°. A szögek nagyságuk szerint növekvő sorrendbe rakhatók úgy, 
hogy 10° a szomszédosok különbsége. Add meg a négy szög nagyságát!

30. Négy szög összege 360°. A szögek nagyságuk szerint növekvő sorrendbe rakhatók úgy, 
hogy 2 a szomszédosok hányadosa. Add meg a négy szög nagyságát!

31. Két szög aránya 1 : 2, és az összegük 90°. Add meg a két szög nagyságát!

32. Három szög aránya 1 : 2 : 3, és az összegük 180°. Add meg a három szög nagyságát!

33. Négy szög aránya 1 : 2 : 3 : 4, és az összegük 360°. Add meg a négy szög nagyságát!

34. Add meg annak az α szögnek a nagyságát, amely 

a) 20°-kal nagyobb, mint a 90° − α;

b) 15°-kal kisebb, mint a 90° − α;

c) 2-szer akkora, mint a 90° − α;

d) 45°-kal nagyobb, mint a 180° − α;

e) 24°-kal kisebb, mint a 180° − α;

f) negyedakkora, mint a 180° − α!

35. Vágj ketté egy 90°-os szöget, és az így kapott szögeknek rajzold meg a szögfelezőjét! Hány 
fokos szöget zár be a két szögfelező?

36. Egy 180°-nál nem nagyobb szöget két olyan szögre tudsz szétvágni, amelyeknek a szög-
felezői merőlegesek egymásra. Hány fokos volt az eredeti szög?

37. Hány részre osztja az egyenest

a) 1; b) 3; c) 10; d) 12 pontja?

38. Adott egy egyenesen 4 pont. Hány szakasz és félegyenes látható ezen az ábrán?

39. Hány metszéspont jön létre a síkon, ha

a) 2; b) 3; c) 5; d) 12

olyan egyenest adunk meg, melyek közül semelyik kettő nem párhuzamos?

40. Hány részre vághatja a síkot

a) 2; b) 3 különböző egyenes?
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41. Legyen a háromszög három belső szöge α, β, γ. Ezek közül kettő ismert. Add meg a hiány-
zó harmadik belső szöget!

a) α = 20°, β = 30°

b) α = 47°, γ = 111°

c) β = 90°, γ = 39°

d) α = 16° 23’, β = 43° 55’

e) α = 42° 21’, γ = 105° 43’

f) β = 91° 33’, γ = 44° 45’

g) α = 24° 38’ 12”, β = 41° 15’ 53”

h) α = 104° 25’ 38”, γ = 15° 18’ 53”

42. Legyen a háromszög három külső szöge α’, β’, γ’. Ezek közül kettő ismert. Add meg 
a hiányzó harmadik külső szöget!

a) α’ = 110°, β’ = 120°

b) α’ = 122°, γ’ = 43°

c) β’ = 121°, γ’ = 90°

d) α’ = 105° 13’, β’ = 34° 48’

e) α’ = 124° 26’, γ’ = 73° 35’

f) β’ = 86° 41’, γ’ = 162° 32’

g) α’ = 155° 12’ 6”, β’ = 99° 11’ 9”

h) α’ = 75° 26’ 47”, γ’ = 103° 27’ 48”

43. Legyen a háromszög három belső szöge α, β, γ, a hozzájuk tartozó külső szögek pedig 
ugyanilyen sorrendben α’, β’, γ’. A hat szögből kettő ismert. Add meg a hiányzó szögeket!

a) α = 18°, β = 45°

b) α = 42°, γ = 105°

c) α’ = 157°, β’ = 112°

d) α’ = 124°, γ’ = 72°

e) α = 22°, β’ = 54°

f) α = 27°, γ’ = 70°

g) β = 19°, α’ = 91°

h) γ = 23°, α’ = 56°

44. Jelölje a, b és c egy háromszög oldalainak hosszát, α, β és γ a megfelelő oldalakkal szem-
közti belső szögeket, α’, β’ és γ’ pedig a megfelelő külső szögeket. Add meg az a, b és c 
oldalakat növekedő sorrendben!

a) α = 27°, β = 63°

b) α = 49°, γ = 101°

c) α’ = 136°, β’ = 100°

d) α’ = 139°, γ’ = 78°

e) α = 33°, β’ = 84°

f) α = 36°, γ’ = 99°

g) β = 21°, α’ = 120°

h) γ = 19°, α’ = 61°

45. Add meg a háromszög belső szögeit, ha adott az arányuk!

a) 1 : 3 : 4 b) 1 : 3 : 6

46. Létezik-e az a háromszög, amelyben a külső szögek aránya

a) 2 : 3 : 4; b) 2 : 3 : 5?
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47. Add meg a háromszög belső szögeit, ha adott a külső szögek aránya!

a) 7 : 14 : 15 b) 3 : 4 : 5

48. Add meg a háromszög belső szögeinek arányát, ha adott a külső szögeinek aránya!

a) 10 : 11 : 15 b) 23 : 26 : 41

49. Egy háromszög A csúcsánál 36° 43’ nagyságú belső szög van. Tudjuk, hogy a B csúcsánál 
12°-kal nagyobb szög található, mint a C csúcsánál. Add meg a háromszög szögeinek 
nagyságát!

50. Egy háromszög A csúcsánál 113° nagyságú külső szög található. Mennyivel nagyobb 
a B csúcsánál lévő külső szöge, mint a C csúcsánál lévő belső szöge?

51. Létezik? Nem létezik? Válaszaidat indokold!

a) Létezik-e olyan háromszög, amelyben az egyik belső szög kétszer, a másik belső szög 
négyszer akkora, mint a harmadik csúcsnál lévő külső szög?

b) Létezik-e olyan háromszög, amelyben az egyik külső szög kétszer, a másik külső szög 
négyszer akkora, mint a harmadik csúcsnál lévő belső szög?

52. Egy kettes létra két szára 32°-os szöget zár be egymással. Mekkora szöget zár be a létra 
szára a vízszintes talajjal?

53. Egy egyenlő szárú háromszögnek van 36°-os szöge. Add meg a hiányzó belső és külső 
szögeinek nagyságát!

54. Egy derékszögű háromszög egyik hegyesszöge 26°-kal nagyobb, mint a legkisebb szöge. 
Mekkorák a háromszög szögei?

55. Egy szög 5-szörösénél 12°-kal kisebb az a szög, amely 90°-ra pótolja ki. Hány fokos ez 
a szög?

56. Egy szög 2-szeresénél 24°-kal nagyobb az a szög, amely 180°-ra egészíti ki. Hány fokos 
ez a szög?

57. Az ABC háromszög belsejében rögzíts egy P pontot. A P pontból az AB oldal az APB 
szögben, a BC oldal a BPC szögben, a CA oldal a CPA szögben látszik. Hányszorosa ezen 
három szög összege a háromszög

a) belső szögei összegének; b) külső szögei összegének?
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58. Magyarország térképén Hajdúböszörmény 4,2 centiméterre van Szolnoktól és Békés-
csabától is. A három város alkotta háromszögben Hajdúböszörménynél 45°-os szöget 
mértünk. Mekkora szögben látszik a térképen a Szolnokot jelölő pontból a Hajdúböször-
mény és Békéscsaba közötti szakasz?

59. A térképen Pécs–Baja–Kecskemét egy olyan háromszöget alkot, amelyben Bajánál van 
a legnagyobb szög. Ezen a térképen a Pécs–Baja távolság 2,8 cm, a Baja–Kecskemét tá-
volság 4,6 cm, a Pécs–Kecskemét távolság pedig centiméterben megadva egy egész szám. 
Hány centiméter lehet ezen a térképen a Pécs–Kecskemét távolság?

60. Ismerjük egy négyszög három belső szögét. Mekkora a negyedik belső szög?

a) 65°, 100°, 78°

b) 105°, 112°, 68°

c) 60°, 34°, 40°

d) 270°, 45°, 21°

e) 55° 32’, 98° 52’, 102° 21’

f) 95° 44’, 118° 37’, 36° 12’

61. Ismerjük egy négyszög három külső szögét. Mekkora a negyedik külső szög?

a) 103°, 79°, 117°

b) 71°, 64°, 115°

c) 110°, 120°, 56°

d) 70°, 145°, 61°

e) 124° 37’, 81° 12’, 75° 22’

f) 83° 50’, 60° 48’, 134° 24’

62. Egy konkáv négyszögben van egy derékszög és egy 15°-os szög. A 180°-nál nagyobb szöge 
a derékszöggel szemközt található. Milyen határok között lehet a negyedik szög nagysága?

63. Konvex? Konkáv? Válaszolj a megadott három belső szög ismeretében, hogy milyen 
négyszögekről van szó!

a) α = 89°, β = 90°, γ = 91°

b) α = 25°, β = 26°, γ = 27°

c) α = 72°, β = 82°, γ = 92°

d) α = 15°, β = 145°, γ = 90°

64. Igaz? Hamis? Válaszaidat röviden indokold!

a) Ha egy négyszögben három belső szög 90°-os, akkor az téglalap.

b) Ha egy négyszögben két szemközti belső szög 90°-os, akkor az téglalap.

c) Ha egy négyszögben két szomszédos belső szög 90°-os, akkor az téglalap.

d) Ha egy négyszögben két külső szög 90°-os, akkor az téglalap.

65. Egy tetőtéri szoba keresztmetszete húrtrapéz. A ferde falak a padlóval 62°-os szöget 
zárnak be. Mekkora a plafon és a ferde falak által bezárt tompaszögek nagysága?
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66. Egy tetőtéri szoba keresztmetszete trapéz. A ferde falak a padlóval 64°-os, illetve 56°-os 
szöget zárnak be. Mekkora a plafon és a ferde falak által bezárt tompaszögek nagysága?

67. Egy deltoid alakú fülbevaló legkisebb szöge 46°-os. A legkisebb szöggel szemben kétszer 
nagyobb szög van. Hány fokosak a deltoid szögei?

68. Az ABCD téglalapot papírból vágtuk ki. Bejelöltük a két 
rövidebb oldalán az E és az F felezőpontokat. A téglalap-
ból levágtuk az APE és a DQE egyenlő szárú derékszögű 
háromszögeket. Ezek után azt vettük észre, hogy az FEQ 
szögnek az EC éppen a szögfelezője. Ezen szögfelező 
mentén levágtuk az ECQ háromszöget.

a) Mekkorák az ECQ háromszög belső szögei? 

b) Mekkorák az BCEP négyszög belső szögei? 

69. Az ABCD négyzet alakú papíron bejelöltük az E pontot olyan módon, hogy ABE szabályos 
háromszög legyen. Vágd szét az AE, BE, CE és DE szakaszok mentén a négyzetet négy 
háromszögre! Add meg az így kapott háromszögek belső szögeit!

70. Vágj ki három egyforma négyzetet kartonpapírból! Mind a három négyzetet darabold 
az előző feladatban megadott módon! Egy 12 háromszögből álló kirakós játékot kapsz. 
A 12 háromszög felhasználásával sok érdekes és szép geometriai alakzatot tudsz kialakíta-
ni. Készíts belőlük egy szabályos tizenkétszöget!

71. Milyen speciális négyszögre gondolhattunk? Lehet több jó válasz is!

a) Van két egyenlő hosszúságú átlója.

b) Két-két szemközti oldala nem egyenlő hosszúságú.

c) Van derékszöge.

d) Van két-két egyenlő hosszúságú oldala.

e) Két átlója nem lehet merőleges egymásra.

f) Pontosan egy derékszöge van.

72. Szemléltesd egy körlapon a következő fogalmakat: körvonal, középpont, sugár, húr, 
átmérő, szelő, érintő, körcikk!

73. Igaz? Hamis?

a) Az átmérő a sugár hosszának kétszeresével egyenlő hosszúságú.

b) A szelőnek két közös pontja van a körvonallal.
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c) Az átmérő a kör leghosszabb sugara.

d) Minden átmérő húr, de nem minden húr átmérő.

e) Minden körcikket két sugár és a körvonal egy darabja határol.

f) A szelő a körlapot két körcikkre vágja.

g) Az érintőnek és a körvonalnak csak egy közös pontja van.

h) A kör középpontja illeszkedik a kör minden húrjára.

74. Felsoroltunk néhány speciális négyszöget ábécésorrendben: húrtrapéz, négyzet, parale-
logramma, rombusz, téglalap, trapéz. Fogalmazd meg mindegyiknek a definícióját olyan 
módon, hogy mindig egy korábban megfogalmazott definícióra utalsz. Megadjuk az elsőt!

I.  A trapéz olyan négyszög, amelynek van párhuzamos oldalpárja.

75. Készíts halmazábrát, amelyet a négyzet, négyszögek, paralelogramma, rombusz, téglalap, 
trapéz szavakkal lehet címkézni! Törekedj arra, hogy az ábrádon minél több szerepeljen 
a felsoroltak közül!

76. Címkézd speciális négyszögek nevével a következő halmazábrát! Ha tudod, akkor töltsd ki 
többféleképpen! Add meg az A ∩ B halmaz nevét is!

H
A B

77. Vedd egy tetszőleges konvex négyszög két csúcsánál a két belső szög összegét! Vedd 
a másik két csúcsnál a két külső szög összegét! Mit tapasztalsz?

78. Ha egy négyszögben két szemközti belső szög összege 180°, akkor mekkora ugyanezen 
szögek külső szögeinek összege?

79. Az ABCD konvex négyszögben az AB oldal a C csúcsból 20°-os, a D csúcsból 30°-os 
szögben látszik. (Ez azt jelenti, hogy az ACB szög 20°, az ADB szög 30° nagyságú.) Tudjuk, 
hogy a két átló az E pontban merőlegesen metszi egymást, továbbá AE = BE. Add meg 
az A és a B csúcsnál lévő külső szögek nagyságát!

80. Az ABCD négyszöget a BD átlója két derékszögű háromszögre vágja. Az egyik derékszögű 
háromszögben a legkisebb szög 30°, a másikban 45°. Az eredeti négyszögnek nincs 90°-os 
belső szöge. Add meg a lehetséges négyszögek belső és külső szögeinek nagyságát!
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81. Az ABCD négyszöget a BD átlója két derékszögű háromszögre vágja. Az egyik derékszögű 
háromszögben a legkisebb szög 20°, a másikban 40°. Az eredeti négyszögnek pontosan 
egy belső szöge 90°-os. Add meg a négyszög belső szögeinek nagyságát! Hány különböző 
alakú, a feltételeknek megfelelő négyszöget találtál?

82. Az egyenlő szárú háromszög két oldalának ismeretében adjuk meg a hiányzó oldal hosszát!

a) b = 16,4 cm, c = 12,8 cm b) a = 6,43 cm, c = 3,1 cm

83. Egy 20 cm kerületű háromszög minden oldalának hossza centiméterben mérve egész 
szám. Hány különböző ilyen háromszög van?

84. a)  A szabályos ötszög egy csúcsából kiinduló átlók mekkora részekre vágják a csúcsnál 
lévő belső szöget?

 b) A szabályos hatszög egy csúcsából kiinduló átlók mekkora részekre vágják a csúcsnál 
lévő belső szöget?

85. Az ABC háromszögben α = 45°, β = 105°. A háromszög egyik oldalának hossza 993 cm. 
A legrövidebb és a leghosszabb oldalának nem ismerjük a hosszát. A B csúcsból húzott 
magasság talppontja legyen T. Milyen hosszú az ATBC törött vonal?

86. Az ABC háromszögben α = 135°, β = 15°. A háromszög leghosszabb oldalának hossza 
980,5 cm. A B csúcsból húzott magasság talppontja legyen T. Milyen hosszú az ATBC 
törött vonal?

87. Ismerjük egy ötszög négy belső szögét. Mekkora az ötödik belső szög?

a) 78°, 100°, 120°, 86°

b) 114°, 132°, 68°, 90°

c) 150°, 124°, 111°, 75°

d) 260°, 36°, 28°, 110°

e) 104° 11’, 55° 22’, 78° 54’, 103° 27’

f) 98° 45’, 116° 56’, 31° 12’, 39° 24’

88. Ismerjük egy ötszög négy külső szögét. Mekkora az ötödik külső szög?

a) 104°, 78°, 55°, 105°

b) 108°, 112°, 62°, 52°

c) 31°, 52°, 60°, 109°

d) 42°, 59°, 83°, 121°

89. Hány oldalú az a konvex sokszög, amelyben a külső szögek 
összege negyede a belső szögek összegének?
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90. A következő kérdések egy konvex 24 oldalú sokszögre vonatkoznak.

a) Hány átló húzható egy csúcsból?

b) Az egy csúcsból húzható átlói hány háromszögre vágják?

c) Hány átlója van összesen?

d) Hány fok a belső szögeinek összege?

e) Hány fok a külső szögeinek összege?

91. Hány oldala lehet annak a konvex sokszögnek, amelynek

a) ugyanannyi átlója van, mint oldala; 

b) kevesebb átlója van, mint oldala; 

c) több átlója van, mint oldala;

d) nincs átlója?

92. Egy ötszögben az egymás után következő öt szög különbsége mindig 8°. Mekkora lehet 
az ötszög legnagyobb külső szöge?

93. A háromszög legnagyobb szögének a hatoda a legkisebb szögével egyenlő. A középső szög 
nagysága egyenlő a legnagyobb szög öthatodával. Melyik állítás igaz?

(A)  Ez a háromszög tompaszögű.
(B)  Ez a háromszög derékszögű.
(C)  Ez a háromszög hegyesszögű. 

(D)  Ennek a háromszögnek van 45°-os szöge.
(E)  Az előzőek egyike sem igaz.
(F)  Ilyen háromszög nem létezik.

94. A derékszögű háromszög egyik szöge 26°-kal nagyobb egy másik szögénél. Az átfogója 
4 cm-es. Hány ilyen háromszög létezik?

95. A következő megállapítások a négyszögek átlóira vonatkoznak. Válaszd ki, hogy a deltoid, 
húrtrapéz, négyzet, paralelogramma, rombusz, téglalap, trapéz csoportok közül melyekre 
igazak biztosan a következő állítások!

a) A két átló egyenlő hosszúságú.

b) A két átló felezve metszi egymást.

c) A két átló merőleges egymásra.

d) Az egyik átló felezi a másikat.

96. Szemléltess négyzetrácson olyan deltoidot, amelyben a hosszabb átló szimmetriatengely, 
a rövidebb átló fele a másik átló hosszának, és az egyik átló negyedelőpontjában van a két 
átló metszéspontja!

97. Szemléltess négyzetrácson olyan rombuszt, amelyben a két átló aránya 1 : 2!
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98. Szemléltess négyzetrácson olyan húrtrapézt, amelyben a két párhuzamos oldal hosszának 
aránya 1 : 5, és az alapon fekvő szögei 45°-osak!

99. Szemléltess négyzetrácson olyan paralelogrammát, amelyben az egyik oldal hosszának 
és a hozzá tartozó magasság hosszának aránya 2 : 1, és van 45°-os szöge!

100. Koordináta-rendszerben adott egy téglalap: A(2; 1), B(11; 4), C(10; 7), D(1; 4).

a) Szemléltesd a téglalapot!

b) Add meg a két átló metszéspontjának koordinátáit!

c) Igazold, hogy a DB átló párhuzamos az x tengellyel!

d) Add meg a két különböző hosszúságú oldal arányát!

101. Koordináta-rendszerben adott egy paralelogramma: A(0; 0), B(7; 1), C(8; 4), D(1; 3).

a) Szemléltesd a paralelogrammát!

b) Add meg a két átló metszéspontjának koordinátáit!

c) Add meg az E és az F pontok koordinátáit úgy, hogy ABEF négyzet legyen! Hány eset 
van?

d) Igazold, hogy APBQ négyzet, ahol P és Q a c) részben szereplő négyzetek középpontja!

102. Koordináta-rendszerben adott egy deltoid: A(−3; −5), B(4; 1), C(3; 5), D(−1; 4).

a) Szemléltesd a deltoidot!

b) Hány fokos a BCD szög?

c) Melyik átlóra illeszkedik az origó?

d) Add meg a két átló hosszának arányát!

103. Koordináta-rendszerben adott egy téglalap: A(1; 0), B(10; 3), C(9; 6), D(0; 3).

a) Szemléltesd a téglalapot!

b) Add meg a két átló metszéspontjának koordinátáit!

c) Igazold, hogy a DB átló párhuzamos az x tengellyel!

d) Add meg a két különböző hosszúságú oldal arányát!

104. Egy négyzet AC átlójának végpontjai: A(1; 2), C(5; 6). Add meg a négyzet hiányzó csúcsai-
nak koordinátáit!

105. Egy téglalap AC átlójának végpontjai: A(1; 2), C(6; 7). A D csúcs az y tengelyen, az origótól 
5 egységre található. Add meg a téglalap B csúcsának koordinátáit!
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106. Koordináta-rendszerben egy olyan négyzetet rajzoltunk, amelynek minden csúcsa rács-
pont. (Ha egy pont mindkét koordinátája egész szám, akkor ezt a pontot rácspontnak 
nevezzük.) A négyzet egyik csúcsa a (2; 1), a négyzet középpontja az (5; 2) koordinátájú 
pontban van. Add meg a négyzet hiányzó csúcsainak koordinátáit!

107. Hány fokos szöget zár be egymással a szabályos hatszög egyik csúcsából induló két leg-
rövidebb átló?

108. Hány fokos szöget zár be egymással a szabályos kilencszög egyik csúcsából induló két 
legrövidebb átló?

109. Tízen körbeállnak és labdáznak. Mindenki jobbra a harmadik szomszédjának dobja 
a labdát.

a) Hány dobás után érkezik vissza először a labda a kezdő játékoshoz?

b) Mindenki labdához ért egy ilyen „kör” alatt?

c) Beállnak még öten játszani. Ekkor is válaszoljunk az előző két kérdésre! 

d) Hogyan lehetne megváltoztatni a játékszabályt úgy, hogy tizenöt játékos esetén is 
mindenki labdához érjen, miközben a labda visszajut a kezdő játékoshoz?

110. Nevezzünk egy átlót „rendes” átlónak, ha a sokszög belsejében halad, azaz 
a két végpontja kivételével minden pontja a sokszög belső pontja. Hány 
„rendes” átlója van az ábrán látható tizenkétszögnek? Hány „rendetlen”?

111. A Balaton körül 2022-ben 22 hajóállomás volt. Hányféle hajóutat tehet-
tünk a Balatonon, ha minden hajóút két olyan kikötőt köt össze, amelyek között van

a) legalább két;

b) legalább három másik kikötő?

112. Hetedhétország hét városának repteréről mind a hat másik városba indultak járatok, vagy-
is bármelyik városból bármelyik városba átszállás nélkül el lehetett jutni repülőgéppel. 
Takarékossági célból a járatok számát csökkenteni kellett. Azt tervezték, hogy két város 
között legyen oda-vissza utazási lehetőség, de minden város csak négy másik várossal 
legyen közvetlenül összekötve. Az is fontos szempont volt, hogy átszállással el lehessen 
jutni bármelyik városból bármelyik másik városba.

a) Készíts egy lehetséges tervet!

b) Hány közvetlen kapcsolattal rendelkező pár van ilyen módon a városok között?

c) Hány olyan pár van a városok között, ahol a változtatás után már nem oldható meg 
átszállás nélkül az utazás?
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113. Két szabályos sokszög mindegyikében összeszámoltuk az átlókat. Amelyiknek kettővel 
kevesebb oldala van, abban 7-tel kevesebb átló található. Hány oldala van a kisebb oldal-
számú sokszögnek?

114. Két szabályos sokszög mindegyikében összeszámoltuk az átlókat. Amelyiknek kettővel 
kevesebb oldala van, abban 111-gyel kevesebb átló található. Hány oldala van a kisebb 
oldalszámú sokszögnek?

115. Egy szabályos nyolcszögnek berajzoltuk az összes olyan átlóját, amely valamelyik oldallal 
párhuzamos.

a) Hány metszéspont keletkezett a nyolcszög belsejében?

b) Ha behúzzuk a nyolcszög legrövidebb átlóit is, akkor az előzőekhez képest mennyivel 
nő a nyolcszög belsejében a metszéspontok száma?

116. a)  Egy papírlapon jelölj be két pontot! Hajtsd ketté a papírlapot úgy, hogy a hajtásél a két 
pont szakaszfelező merőlegese legyen! 

 b) Egy papírlapon három hajtással jelölj ki egy háromszöget! A háromszög mindhárom 
oldalának hajtsd meg a felezőmerőlegesét! (A csúcsok egymásra illesztésében segíthet, 
ha a körző hegyével mindkét csúcsot egyszerre átszúrod.) Fogalmazd meg a tapaszta-
latodat és a sejtésedet a három oldalfelező merőleges helyzetéről!

117. Rajzolj egy tetszőleges hegyesszögű háromszöget! Szerkeszd meg a háromszög három 
oldalának felezőmerőlegesét! Az ábra segítségével igazold, hogy a kapott metszéspont 
egyenlő távolságra van a háromszög mindhárom csúcsától.

118. Szerkessz a füzetedbe 4 cm oldalú szabályos háromszöget! Szerkessz egy olyan kört, 
amelyre a háromszög mindhárom csúcsa illeszkedik! Mérd meg, hogy milyen messze van 
a kör középpontja a csúcsoktól és az oldalaktól! Mit tapasztalsz?

119. Vágj ki papírból egy háromszöget! A csúcsain átmenő hajtással illeszd egymásra a három-
szög két-két oldalegyenesét! Mik lesznek ezek a hajtásvonalak a háromszögben? Fogal-
mazd meg a tapasztalatodat az így kapott három egyenes helyzetéről!

120. Rajzolj egy tetszőleges háromszöget! Szerkeszd meg a háromszög három belső szögfe-
lezőjét! Az ábra segítségével igazold, hogy a kapott metszéspont egyenlő távolságra van 
a háromszög mindhárom oldalegyenesétől.

121. Szerkessz a füzetedbe 4 cm oldalú szabályos háromszöget, és szerkessz egy olyan kört, 
amely mindhárom oldalegyenesét érinti! Mérd meg, hogy milyen messze van a kör közép-
pontja az oldalaktól és a csúcsoktól! Mit tapasztalsz?
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122. A háromszög egyik csúcsából merőlegest állítunk a szemközti oldalegyenesre. Az így 
kapott egyenesről, vagyis a magasságvonalról megfogalmazott állításokról döntsd el, hogy 
igazak-e!

a) A magasságvonal mindig metszi a szemközti oldalszakaszt.

b) Van olyan háromszög, amelyben a magasságvonal felezi a szemközti oldalt.

c) A magasságvonal egy darabja mindig a háromszög belsejében van.

d) A magasságvonal felezi a csúcsnál lévő belső szöget.  

123. Rajzolj a füzetedbe egy hegyesszögű, egy tompaszögű és egy derékszögű háromszöget, 
majd mindegyik háromszögnek szerkeszd meg mindhárom magasságvonalát! Mi a sejté-
sed az így kapott három egyenesről?

124. Mekkora szöget zár be egymással a háromszög 64°-os és 48°-os szögének csúcsából induló 
két magasságvonala?

125. Egy háromszög egyik szöge 68°-os. Mekkora szöget zár be egymással a másik két csúcsá-
ból induló magasságvonala?

126. Határozd meg a téglalap területét, ha adott a két oldalának hossza!

a) a = 12 cm, b = 23 cm

b) a = 24 m, b = 33 m

c) a = 21,2 cm, b = 135 mm

d) a = 65 dm, b = 23,4 m

127. Határozd meg a téglalap hiányzó oldalának hosszát, ha adott az egyik oldalának hossza 
és a területe!

a) a = 26 cm, T = 1092 cm2

b) a = 102 mm, T = 2856 mm2

c) a = 15,5 dm, T = 4030 cm2

d) a = 22 cm, T = 29,7 dm2

128. Rajzolj egy négyzetet! Rajzolj egy másik négyzetet, amelynek oldala pontosan az előző 
négyzet átlójával azonos hosszúságú! Hogyan aránylik egymáshoz a két négyzet területe?

129. Adott a négyzet átlójának hossza. Mekkora a területe?

a) 12 dm b) 26,4 cm c) 0,28 m d) 0,042 km

130. Adott a négyzet területe. Mekkora az átlójának a hossza?

a) 98 cm2 b) 220,5 mm2 c) 0,32 m2 d) 24 642 dm2
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131. Ha egy téglalapot kettévágunk az egyik átlója mentén, akkor két egybevágó derékszögű 
háromszöget kapunk. A téglalap oldalai lesznek a derékszögű háromszög befogói. Mekko-
ra területűek a következő derékszögű háromszögek, ha adott a befogóik hossza?

a) a = 14 cm, b = 25 cm

b) a = 26 dm, b = 43 dm

c) a = 212 mm, b = 13,8 cm

d) a = 7,5 m, b = 135 dm

132. Egy 26 méter széles, 34 méter hosszú, téglalap alakú telekre egy 9,5 méter széles, 12 méter 
hosszú téglalap alapú házat építenek.

a) Milyen hosszú kerítéssel lehet a telket körbekeríteni?

b) Mekkora lesz a ház körüli udvar területe?

133. A 6,5 méter széles és 12 méter hosszú tanterem alapterületének 0,6 részét elfoglalják 
a padok, szekrények. Mekkora a tanterem szabad részének területe?

134. Az itt látható sokszögek sorozata egyre nagyobb 
területű, és az ábráról leolvasott szabály szerint 
folytatódik. 

a) Folytasd a megkezdett ábrasorozatot két sok-
szöggel!

b) Mekkora lesz a 25. ábra sokszögének kerülete 
és területe, ha a sokszög oldalainak hossza 1 cm?

135. Egy szoba burkolásához pontosan 77 darab 33 cm oldalhosszúságú négyzet alakú járóla-
pot használtak fel. Ezek egyikét sem kellett elvágni.

a) Mekkora a szoba területe?

b) Mekkora lehet a szoba szélessége és hosszúsága?

136. Egy gazda két négyzet alakú földterületen gazdálkodik. Az egyiknek az oldalhossza 
122 méter, ezen búzát termel. A másiknak az oldalhossza 150 méter, és ide kukoricát 
vetett. Mennyivel nagyobb területen termel kukoricát, mint búzát?

137. Szeretnénk a 2,2 méter hosszú és 1,2 méter széles iskolai táblánkra négyzetrácsot festeni. 
A rács egy cellájának területe 1 dm2 lesz, és a tábla szélére nem festünk vonalat. Összesen 
mekkora lesz a festett vonalak hossza? 
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138. Egy négyzet alakú terület közepén van egy négyzet alakú medence. A medence körül egy 
4 méter széles sávot olyan speciális anyaggal burkoltak, amelyen vizes lábbal is biztonsá-
gosan lehet közlekedni. Ez a burkolat 448 m2 területű.

a) Hány métert úszik az a személy, aki a medence egyik oldalával párhuzamosan átjut 
a medence egyik oldalától a szemközti oldalhoz?

b) Mekkora a medence vízfelületének nagysága?

139. Az ábra egy lakás alaprajzának arányos vázlatát mutatja, 
amit egy négyzetrácsra rajzoltunk. A négyzet alaprajzú 
konyha területe 9 m2. Az előszoba a legkisebb, a nappali 
a legnagyobb helyiség a lakásban. A félszoba nagyobb, 
mint a fürdőszoba.

a) Add meg a helyiségek nevét!

b) Hová terveznéd az ajtókat?

c) Mennyivel nagyobb a nappali, mint a félszoba?

d) Van-e a lakásnak két olyan helyisége, amelyek együtt pontosan az alapterület felét 
adják?

140. Számoljuk ki a következő síkidomok területét a megadott adatok alapján!

a) A háromszög egyik oldala 8 cm, a hozzá tartozó magasság 12 cm hosszú.

b) A paralelogramma 12,5 cm hosszú oldalai 6,2 cm távolságra vannak egymástól.

c) A trapéz 16 cm és 24,5 cm hosszú alapjai 8 cm távolságra vannak egymástól.

d) A deltoid átlói 23 cm és 14 cm hosszúak.

141. Három szomszédos telek vázlatát mutatja az ábra, melyeket kívülről körben utcák határol-
nak. A két szemközti, párhuzamos utca 20 méterre van egymástól.

45� 45�

18 m 40 m

62 m 18 m

a) Mekkora a telkek területe külön-külön a megadott adatok alapján?

b) Hány méter kerítés szükséges, ha csak az egymással párhuzamos két utcafronton 
szeretnénk kerítést készíteni? 

142. A paralelogramma egyik oldalának hossza 32 cm, a hozzá tartozó magasságé 12 cm, 
a másik oldal hossza pedig 24 cm. Mekkora magasság tartozik ehhez az oldalhoz?
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143. A paralelogramma egyik oldalának hossza 32 cm, a hozzá tartozó magasságé 18 cm, a má-
sik oldal hossza pedig 12 cm. Mekkora magasság tartozna ehhez az oldalhoz? Válaszod 
előtt ellenőrizd, hogy létezhet-e ez a paralelogramma!

144. Egy paralelogramma oldalai 12 cm és 13 cm hosszúak. A két rövidebb oldal 5 cm-re van 
egymástól.

a) Mekkora a paralelogramma kerülete?
b) Mekkora a paralelogramma területe?
c) Milyen távol van egymástól a két hosszabb oldal?

145. Az 1,8 m széles ablakon bevilágított a vele szemben lévő utcai lámpa fénye. A fényfolt 
a padlón paralelogramma alakú volt, az ablakkal párhuzamosan húzódó 15 cm széles 
padlólapokból éppen nyolc sort világított meg. Mekkora területű az árnyék?

146. Adott a koordináta-rendszerben egy paralelogramma négy csúcsa: A(−3; −1), B(5; −1), 
C(7; 3), D(−1; 3). Mekkora a területe, ha a koordináta-rendszer egysége 0,5 cm?

147. Adott a koordináta-rendszerben egy paralelogramma négy csúcsa: A(4; 2), B(10; 4), 
C(8; 8), D(2; 6). Mekkora a területe, ha a koordináta-rendszer egysége 1 cm?

148. Egy 98 hektáros paralelogramma alakú szántóföld két párhuzamos oldalának távolsága 
560 méter. Egy hektár 10 000 m2. Milyen hosszúak ezek a párhuzamos oldalak?

149. Egy papírszalagból két párhuzamos vágással egy 26 cm kerületű rombuszt vágtunk ki. 
A rombusz területe 33,8 cm2.

a) Milyen messze van a papírszalag két széle egymástól?
b) Mennyivel nagyobb területű egy ugyanilyen kerületű négyzet?

150. Hogyan változik a paralelogramma területe, ha

a) az egyik oldalának hosszát háromszorosára növeljük, más adatát nem változtatjuk;
b) az egyik magasságának hosszát a felére csökkentjük, más adatát nem változtatjuk;
c) az egyik oldalának és a hozzá tartozó magasságának hosszát is négyszeresére növeljük;
d) az egyik oldalának hosszát kétszeresére növeljük, a hozzá tartozó magasság hosszát 

a negyedére csökkentjük;
e) az egyik oldalának hosszát harmadára csökkentjük, a hozzá tartozó magasság hosszát 

a háromszorosára növeljük?
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151. Mekkora a területe annak a paralelogrammának, amelynek középpontja a 7,5 cm-es 
oldalától 3 cm-re található?

152. A vázlatrajzon látható mintát egy 48 cm oldalhosszúságú 
 négyzet alakú járólapra tervezték. Az első változatban az AB, 
CD, EF és GH egyenesek adják a négyzet oldalegyeneseit, 
a második változatban pedig a BC, DE, FG és HA egyenesek 
lesznek a négyzet oldalegyenesei. A mintát nyolc egyforma 
paralelogramma alkotja, amelyeknek a hosszabb oldala 
a  hozzá tartozó magasságnak a duplája.

a) Mekkora területű részt foglal el a minta az első változaton?

b) Hányad részét foglalja el a járólapnak a minta a második 
változatban?

c) Melyik járólap lenne a nagyobb, ha úgy szeretnénk megtervezni a lapokat, hogy 
a minta mindkét változatban ugyanakkora területű legyen?

153. Egy négyszög egyik átlója 34 cm hosszúságú. Ettől az átlótól a négyszög egyik csúcsa 
18 cm-re, egy másik csúcsa 25 cm-re van. Mekkora a négyszög területe?

154. Az osztály tanulói osztálytermi dekorációként négyágú 
csillagokat készítenek. Színes kartonból vágják ki a csillago-
kat szimbolizáló nyolcszögeket. A vázlatrajzon látható 
az ABCD négyzet, amely a valóságban 64 cm kerületű. Ebbe 
a négyzetbe rajzolták az EFGH négyzetet úgy, hogy a két 
síkidomnak közös a középpontja, és az oldalaik párhuzamo-
sak. A kisebb négyzet területe 64 cm2. Legyen az EF, FG, GH 
és HE szakaszok felezőpontja a felsorolt sorrendben P, Q, R 
és S. Julcsi APBQCRDS alakú csillagokat gyártott. Mekkora 
egy ilyen csillag területe? 

155. Levi is az előző feladatban szereplő kartonlapokat használta 
a csillagok gyártására. Ő azonban változatos alakú csillagokat 
szeretett volna készíteni. Legyen az EF, FG, GH és HE szaka-
szok tetszőleges belső pontja a felsorolt sorrendben K, L, M 
és N. Levi AKBLCMDN alakú csillagokat gyártott.

a) Mekkora ezeknek a csillagoknak a területe?

b) Függ a csillagok területe a K, L, M és N pontok meg-
választásától? 

A

B

F

E

C D

H G

A B

D C

E F

H G

P

Q

R

S

A B

D C

E F

H G

K

L

M

N
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156. Hogyan változik a háromszög területe, ha

a) az egyik oldalának hosszát kétszeresére növeled, a hozzá tartozó magasság hosszát 
nem változtatod;

b) az egyik magasságának hosszát a harmadára csökkented, a hozzá tartozó oldal hosszát 
nem változtatod;

c) az oldalát és a hozzá tartozó magasság hosszát is negyedére csökkented;

d) az egyik oldalának hosszát háromszorosára növeled, a hozzá tartozó magasság hosszát 
a felére csökkented?

157. Egy derékszögű háromszög hosszabb befogójának a hegyesszögű csúcshoz közelebbi 
harmadolópontjából a háromszög határolóvonalán haladva a szemközti csúcs 86 cm-re, 
illetve 58 cm-re van. Az átfogó és a rövidebb befogó együtt 81 cm.

a) Mekkora a háromszög kerülete?

b) Mekkora a háromszög területe?

158. Egy 39 cm kerületű szabályos háromszög magasságát 11,3 cm-nek mértük. Mekkora 
a területe?

159. Körberajzoltuk a derékszögű vonalzónkat, melynek hegyesszögei 30° és 60° nagyságúak. 
Az így kapott háromszög átfogóját 24 cm-nek, a hosszabb befogóját 20,8 cm-nek mértük.

a) Mekkora a háromszög kerülete?

b) Mekkora a háromszög területe?

c) Add meg milliméteres pontossággal, hogy a derékszögű csúcs milyen messze van 
az átfogótól!

160. Egy háromszög egyik oldala 91,125 cm, a hozzá tartozó magasság 9 cm. Mekkora a vele 
egyenlő területű négyzet kerülete?

161. Egy háromszög és egy téglalap területe egyenlő. A háromszög egyik oldala 49 mm, a hoz-
zá tartozó magasság 24 mm. A téglalap egyik oldala háromszorosa a másiknak. Mekkora 
a téglalap kerülete?

162. Mekkora a trapéz területe, ha

a) a = 36 cm, c = 12,5 cm, m = 18 cm;

b) a = 102,4 m, c = 28 m, m = 25 m;

c) a = 0,34 m, c = 15 cm, m = 132 mm;

d) a = 14 dm, c = 98 cm, m = 720 mm?
a

c

m
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163. A 21 cm-szer 30 cm-es A4-es lapot egy vágással két derékszögű trapézra vágtuk. Mindkét 
trapéznak a derékszögű szára 21 cm. Az egyik trapéz rövidebb alapja 8 cm, a másik trapéz 
rövidebb alapja 12 cm hosszúságú. Mekkora területű darabokra vágtuk az A4-es lapot?

164. Mekkora a trapéz hiányzó alapjának hossza, ha

a) a = 52 cm, m = 17 cm, T = 705,5 cm2;

b) a = 48 dm, m = 25 dm, T = 937,5 dm2?

165. Mekkora a trapéz magassága, ha

a) a = 43 cm, c = 21 cm, T = 448 cm2;

b) a = 3,5 m, c = 2,3 m, T = 5,22 m2?

166. Egy függőleges tűzfalat vakolni kell. Ennek a falnak a vázlatát 
mutatja az ábra. Az ábra függőleges szakaszainak hossza 
balról jobbra haladva: 12 m, 8 m, 10 m és 5 m. A szomszédos 
függőleges szakaszok távolsága szintén balról jobbra haladva: 
2,5 m, 3,5 m és 5 m.

a) Mekkora a sokszög területe, azaz mekkora felületet kell 
vakolni?

b) Mennyi vakolatra lesz szükség, ha négyzetméterenként 
28 kg-ot használnak fel?

167. A következő trapézok csúcsait koordináta-rendszerben adtuk meg. Készíts vázlatrajzot, 
majd számítsd ki a trapézok területét, ha a koordináta-rendszer egysége 1 cm!

a) A(−5; −2), B(3; −2), C(2; 4), D(1; 4) b) A(0; 0), B(9; 3), C(3; 7), D(0; 6)

168. Az ABCDE ötszög csúcsait koordináta-rendszerben adtuk meg. Készíts vázlatrajzot, majd 
számítsd ki az ötszög területét! A rácsnégyzetek oldalhosszát vedd 1 cm-nek!

A(−3; −1), B(5; −1), C(4; 2), D(2; 4), E(−1; 2)

169. Az ABCDEF hatszög csúcsait koordináta-rendszerben adtuk meg. A rácsnégyzetek oldal-
hosszát vedd 0,5 cm-nek!

A(1; −3), B(3; −2), C(3; 1), D(1; 1), E(−1; 3), F(−1; −1)

a) Készíts vázlatrajzot a hatszögről!

b) Hány centiméter hosszú az AD átló?

c) Mi a neve az ABCD négyszögnek?

d) Mi a neve az ADEF négyszögnek?

e) Mekkora az ABCDEF hatszög területe?

E4

N
E
G
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170. Számold ki a deltoid területét, ha adott az e és f átlójának hossza!

a) e = 23,5 cm, f = 32 cm

b) e = 35 dm, f = 56,2 dm

c) e = 4,25 m, f = 67 dm

d) e = 13,8 cm, f = 78,75 mm

171. Hogyan változik a deltoid területe, ha

a) az egyik átlóját háromszorosára növeljük, a másik átló hosszát nem változtatjuk;

b) mindkét átló hosszát felezzük;

c) mindkét átló hosszát négyszeresére növeljük;

d) az egyik átlóját kétszeresére növeljük, a másik átló hosszát felére csökkentjük;

e) az egyik átlóját háromszorosára, a másik átlóját negyedére változtatjuk?

172. A 32 cm2 területű deltoid átlói egyenlő hosszúak, és az egyik átló negyedeli a másikat.

a) Készíts rajzot a deltoidról!

b) Milyen hosszúak a deltoid átlói?

173. Olyan deltoidot rajzoltunk, amelynek pontosan két derékszöge van. A rövid oldalai 10 cm, 
a hosszú oldalai 24 cm hosszúak. A nem derékszögű csúcsokat összekötő átló 26 cm-es.

a) Mekkora a deltoid kerülete?

b) Mekkora a deltoid területe?

c) Milyen távol van egymástól a két derékszögű csúcs?

d) Egy négyzet oldalhossza 15,5 cm. Melyik a nagyobb területű: ez a négyzet vagy 
a feladatban szereplő deltoid?

174. Egy 13 cm oldalhosszúságú rombusz átlóinak hossza 13,2 cm és 22,4 cm.

a) Add meg a rombusz kerületét!

b) Mekkora a rombusz területe?

c) Milyen távol van egymástól a rombusz két párhuzamos oldala?

d) A 13 cm oldalhosszúságú négyzet területének hány százaléka a feladatban szereplő 
rombusz területe?

175. Készíts halmazábrát, amelyen ezek a címkék szerepelnek:

a) négyszögek, paralelogrammák, rombuszok;

b) négyszögek, deltoidok, paralelogrammák, rombuszok;

c) négyszögek, trapézok, deltoidok, rombuszok;

d) négyszögek, téglalapok, rombuszok, négyzetek.
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176. Terveztünk a karácsonyfa tetejére egy csúcsdíszt. Aranyszínű karton-
ból szeretnénk kivágni a hat egybevágó deltoidból álló csillag alakú 
formát. Az ábra mutatja a tervünk vázlatát. A vázlatrajzon látható 
kör sugara 8 cm, és a síkidom legtávolabbi pontjai 38 cm-re vannak 
egymástól. Mekkora területű kartonpapírt fogunk felhasználni a dísz 
elkészítéséhez? 

177. Két négyzetet koordináta-rendszerben adtunk meg. Az egyik: A(0; 1), B(2; 1), C(2; 3), D(0; 3), 
a másik: P(1; −3), Q(6; 2), R(1; 7), S(−4; 2). A koordináta-rendszer egysége legyen 5 mm.

a) Ábrázold a két négyzetet közös koordináta-rendszerben!

b) Mekkora területű az APBQCRDS nyolcszög?

c) A két négyzet közös K középpontja a nyolcszögnek is középpontja. Add meg a K pont 
koordinátáit!

d) Képzelj el egy OK oldalhosszúságú négyzetet! (Az O pont az origó.) Hasonlítsd össze 
ennek a négyzetnek a területét az ABCD négyzet területével!

178. Egy falióra számlapja szabályos tizenkétszög alakú. A középpontját az egyik csúcsával ösz-
szekötő szakasz hossza 16 cm. Vágd szét gondolatban minden második összekötő szakasz 
mentén a szabályos sokszöget!

a) Milyen négyszögeket kapsz a vágás után?

b) Hány centiméter hosszúságú az így kapott négyszögek átlóinak hossza?

c) Add meg a négyszögek belső szögeinek nagyságát!

d) Mekkora területű egy ilyen négyszög?

e) Mekkora az óra számlapjának területe?

f) Az óra nagymutatója 15 cm, a kismutatója 7,5 cm hosszúságú. A számlap középpontja 
és a két mutató végpontja 14 órakor egy háromszöget alkot. Add meg az így kapott 
háromszög belső szögeinek nagyságát!

179. Egy geometriai építőjátékban sok egyforma 40 cm2 területű egyenlő szárú háromszög 
található. Ezeknek a háromszögeknek az alapon fekvő szöge 75°-os. Mekkora területű 
szabályos sokszög rakható ki ezekből a háromszögekből?

180. A tangram egy kínai kirakós játék, amely feltehetően a Kr. e. 8. és 4. 
század között keletkezett. A négyzet alakú ábra mutatja a síkido-
mok elhelyezkedését a kiinduló helyzetben. 

a) Add meg a tangramban szereplő síkidomok nevét és a belső 
szögeik nagyságát!

b) Add meg a tangram síkidomainak területét, ha a nagy 
négyzet 256 cm2 területű!
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181. Arkhimédész egy Kr. e. 300 körül keletkezett kéziratában 
szereplő rajzon egy négyzetet oszt fel 14 részre. Nem tudjuk 
pontosan az ábra eredeti célját. A mellékelt ábra is mutatja, 
hogy hasonlít a már ismert tangramra. Ez a felosztás is játék-
ként terjed, és általában Arkhimédész dobozaként emlegetjük.

a) A négyzetrács segítségével készítsd el az Arkhimédész 
doboza játékot!

Segít a III. melléklet a könyv végén.

b) A 14 síkidom felhasználásával rakd ki a nagy négyzetet 
a megadottól eltérő módon is!

c) A tangram játékok jellegzetessége, hogy nemcsak a kiin-
duló helyzet rakható ki a síkidomokból, hanem számos 
további alakzat is. Válassz néhányat a 14 elemből, és azok 
felhasználásával tervezz érdekes ábrákat!

d) Az elemek (vagy egy részük) felhasználásával rakj ki egy 
konvex sokszöget!

e) Az ábra jobb felső részén szereplő négyszög egyik szögéről biztosan tudjuk, hogy 90°, 
hiszen a négyzet egyik szögével egyezik meg. Igazold, hogy ennek a négyszögnek 
nincs több derékszöge!

f) Az ábra jobb alsó csúcsa három háromszögnek a csúcsa. Add meg a három három-
szög területének az arányát három egész számmal!

g) Az ábra bal felső csúcsa két háromszögnek a csúcsa. Hasonlítsd össze a két háromszög 
területét!

h) Keress a 14 síkidom között egybevágókat!

182. Szerkessz egy 3 cm oldalú szabályos háromszöget! Mérd meg a magasságát! Mekkora 
a háromszög területe?

183. Szerkessz egy derékszögű háromszöget 3 cm-es és 4 cm-es befogókkal! Milyen távolságra 
van a háromszög derékszögű csúcsa az átfogótól? Mérd meg a kérdéses szakasz hosszát!

184. Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogójának hossza 4 cm. Szerkeszd meg a há-
romszöget, majd válaszolj a kérdésekre!

Milyen távolságra van az átfogó felezőpontja

a) a derékszögű csúcstól;

b) a befogóktól?

185. Szerkessz egy 2,5 cm-szer 6 cm-es téglalapot! Milyen hosszú az átlója? Mérd meg a hosz-
szát!
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186. A 15 cm széles és 21 cm magas írólapra rajzoltunk egy nyomtatott N betűt. Az N betű 
két párhuzamos szára az írólap két hosszabb oldalával esik egybe. Milyen hosszú vonallal 
rajzoltuk meg ezt a betűt? Add meg a válaszodat méréssel!

187. A 15 cm széles és 21 cm magas írólapra rajzoltunk egy nyomtatott Z betűt. A Z betű két 
párhuzamos szára az írólap két rövidebb oldalával esik egybe. Milyen hosszú vonallal 
rajzoltuk meg ezt a betűt? Add meg a válaszodat méréssel!

188. Van két 30 cm-szer 21 cm-es lapunk. Az egyikre egy nyomtatott N betűt rajzoltunk, olyan 
módon, hogy a két párhuzamos szára a lap két hosszabb oldalával esik egybe. A másikra 
egy nyomtatott Z betűt rajzoltunk, olyan módon, hogy a két párhuzamos szára a lap két 
rövidebb oldalával esik egybe.

Melyik betű megrajzolásánál kellett hosszabb vonalat húznunk? Add meg a válaszodat 
mérés nélkül!

189. Számítsd ki a derékszögű háromszög átfogójának hosszát! Használd a Pitagorasz-tételt!

a) a = 3 cm, b = 4 cm

b) a = 2,5 dm, b = 6 dm

c) a = 2 m, b = 2,1 m

d) a = 14 cm, b = 22,5 cm

190. Számítsd ki a derékszögű háromszög hiányzó befogójának hosszát! Használd a Pitago-
rasz-tételt!

a) a = 5 cm, c = 13 cm

b) a = 24 mm, c = 25 mm

c) b = 11 m, c = 61 m

d) b = 7,2 dm, c = 17 dm

191. Milyen háromszögeket határoznak meg a következő oldalhosszak?

a) a = 8 cm, b = 15 cm, c = 17 cm

b) a = 9 mm, b = 40 cm, c = 41 mm

c) a = 16 m, b = 63 m, c = 65 cm 

d) a = 5,6 dm, b = 9 dm, c = 10,6 cm

192. A szobafestő kettes létrát használ a munkája során, amely zárt állapotban 1,7 méter magas. 
Milyen távolságra van a vízszintes talajtól a létra legmagasabb pontja, ha a szobafestő annyi-
ra nyitotta ki a létrát, hogy a létra lábai a vízszintes talajon 1,6 méterre vannak egymástól?

193. A rajzlap derékszögű csúcsából az egyik szélén mérj fel 14 cm-t, a másik szélén pedig 
8 cm-t. Az így kapott két pontot kösd össze! Hány milliméter az összekötő vonal hossza? 
A válaszod megadásához használd a Pitagorasz-tételt!

194. Péter egy olyan 9 cm átfogójú derékszögű háromszöget szeretne rajzolni, amelynek 
az egyik befogója 5 cm hosszúságú. Add meg milliméteres pontossággal, hogy milyen 
hosszú lesz a háromszög másik befogója!
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195. Két fa között kihúztunk egy ruhaszárító kötelet. A két rögzítési pont mindkét helyen 
2 méter magasságban van, és egymástól 12 méterre. A ruhák teregetése előtt pontosan kö-
zépre akasztottuk azt a kis kosarat, amelyben a ruhákat rögzítő csipeszek vannak. Ennek 
hatására a kötél középpontja 45 cm-rel közelebb került a talajhoz. Milyen hosszú a kötél? 
A számoláshoz használj számológépet! Add meg a válaszodat centiméteres pontossággal!

196. A ház falához döntöttünk egy 2,8 méter magas létrát. A létra alja a vízszintes talajon 
1,2 méterre van a fal tövétől, a létra teteje pedig pontosan eléri a fal tetejét. Milyen magas 
a házfal? A számoláshoz használj számológépet! Add meg a válaszodat centiméteres 
pontossággal!

197. Ágnes a padlástéri szoba egyik függőleges falát a többihez képest sötétebb színűre szeretné 
festeni. Ez a fal húrtrapéz alakú, a méretei 6 m, 3 m, 4 m és 3 m. Hány négyzetmétert kell 
sötétebbre festeni? A számoláshoz használj számológépet! Válaszodat észszerű kerekítéssel 
add meg!

198. Lakásfelújításnál a 95 cm széles és 2 m magas ajtón egy 2,3 m oldalhosszúságú négyzet 
alakú gipszkarton lapot szeretnének bevinni a munkások. Zoli szerint ez nem fog sikerülni. 
Igaza van Zolinak? 

199. Egy téglalap alakú park egyik oldalának hossza 56 méter, a két szemközti csúcsának 
távolsága 106 méter. Mekkora a park kerülete, területe? 

200. Bea olyan szakaszokat rajzolt a koordináta-rendszerben, amelyek nem párhuzamosak 
a tengelyekkel. A koordináta-rendszernek az egysége 1 cm. Azt szeretné, hogy a szakaszok 
hossza centiméterben mérve egész szám legyen. Döntsd el, hogy melyik esetben teljesül 
az óhaja? Megadjuk a szakaszok végpontjainak koordinátáit!

a) A(1; 2), B(13; 7)

b) C(−3; −1), D(5; 5)

c) E(−1; 2), F(2; −2)

d) G(−2; 1), H(23; −6)

201. Derékszögűek-e a következő háromszögek?

a) P(3; 1), Q(10; 2), R(9; 4) b) K(3; 1), L(−2; 2), M(−1; −1)

202. A gyakorlófeladatok során láttunk olyan derékszögű háromszögeket, amelyeknek mind-
három oldalhosszuk egész szám volt valamilyen mértékegységben megadva. Persze ez 
általában nem teljesül, ezért is kaptak külön nevet az ilyen számhármasok. Pl. a 3, 4, 5 
Pitagoraszi-számhármas, mert 32 + 42 = 52. Döntsd el, hogy a következő számpárok lehet-
nek-e egy Pitagoraszi-számhármas szereplői!

a) 16, 63 b) 39, 89 c) 65, 98 d) 66, 130
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6. Szöveges feladatok

Betűk a számok között, betűs kifejezések, helyettesítési érték

1. Gondoltam egy számra, mondta somolyogva a matektanár, de a diákok tudták, hogy 
ilyenkor mindig az x-re gondol. Írjátok fel

a) a gondolt számnál 10-zel nagyobb számot;

b) a gondolt szám 10-szeresét;

c) a gondolt szám tizedét;

d) a gondolt szám 10%-át;

e) a gondolt szám és a nála 10-zel nagyobb szám szorzatát;

f) a gondolt szám és a nála 10-zel kisebb szám hányadosát;

g) a gondolt számnál 10-zel nagyobb szám tízszeresét;

h) a gondolt számnál 10-zel kisebb szám tizedét.

2. Az asztalon a db alma és b db banán volt (más nem). Az a és b betűk használatával írd fel, 
mi maradt ezekből uzsonna után az asztalon, ha

a) semmi nem fogyott el;

b) minden elfogyott;

c) csak a banánok kétharmada maradt meg;

d) az almák fele elfogyott, a banánok mind megmaradtak;

e) az almák negyede és a banánok harmada elfogyott;

f) az almák ötöde elfogyott, a banánok fele megmaradt.

3. A játék minden nap p ponttal indul. Írd fel betűs kifejezéssel, melyik nap hányad része 
fogyott el a pontjaimnak, ha

a) hétfőn elfogyott a pontjaim hetede;

b) kedden megmaradt a pontjaim 40%-a;

c) szerdán elfogyott a pontjaim felénél 4-gyel több;

d) csütörtökön elfogyott a pontjaim harmadánál 5-tel kevesebb;

e) pénteken megmaradt a pontjaim háromnegyedének harmada.

f) Hétvégén kirándulni voltunk, nem játszottam ezzel a játékkal.

F1

.

CÉL
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4. Írd fel x liter üdítő

a) 40%-át; b) 5%-át; c) 180%-át; d) 273%-át!

Hány százalékát írtuk fel az y liter üdítőnknek?

e) y liter f) 0,93y liter g) 0,03y liter h) y liter + 0,1y liter

5. Egy 8 × 8-as tábla szorzókereszt mezőit az alábbi rendszer szerint töltöttük ki:

 
8

2

1

8x

� �

2x

x

A B C D E F G H

8 1x �

2 1x �

x 1�

8 2x �

2 2x �

x 2� �

�

�

a) Milyen felirat került a B7, D6, G4 és H8 mezőkre?

b) Végezd el az összevonásokat a megadott mezőkön található betűs kifejezésekkel!

 I. A4 + C3 + G5 II. B3 + D5 – F4 III. H4 – E2 – C6

6. A gyerekek hallás után jegyezték le Ági néni feladatait. Törekedtek a tömör, rövid leírásra. 
Párosítsd a feladatok szövegét a hozzájuk tartozó lejegyzésekkel! Amelyiknek nincs párja, 
ahhoz te írj egy szöveget!

a) A diófán nyolc galamb (g) és tizenkét fekete rigó (f) üldögélt. Mikor Jancsi véletlenül 
odarúgta a labdát, elszállt a madarak háromnegyede, így csak ennyi maradt.

b) 2 görögdinnyét (g) és 3 csomag fahéjat (f) vásároltam a közértben. Édesanya ezekből 
kétszer annyit vett, de ez már csak akkor derült ki, amikor mindketten hazaértünk. 
Ennyi görögdinnyét és fahéjat vásároltunk együtt.

c) Nagypapa mind a négy unokájának vásárolt 2 csomag gumicukrot (g) és 3 darab fánkot 
(f). Ennyit vett meg összesen.

 A: 4g + 6f B: 2g + 3f C: 6g + 9f D: 8g + 12f

7. Az egyetemen a következő pontokat kapták a diákok egy dolgozatukra. Válaszd ki, melyik 
képlet alapján számolt a professzor (az n betű természetes szám, a hibátlan feladatok 
számát jelöli)! Hány pontot adott volna 10 hibátlan feladat beadása esetén? A képletet csak 
n ≥ 3 esetben alkalmazza a professzor, ugyanis méltatlannak tartja, hogy ennél gyengébb 
dolgozatot lepontozzon.
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Hibátlan feladatok száma (db) Pontszám 
1 0 pont
2 0 pont
3 5 pont
4 11 pont
5 17 pont
6 23 pont

I. 2 2

2
4 11

n �
� �  II. 2 2

2
4 7

n �
� �  III. (2n + 4) ∙ 3 – 25 IV. (4n – 6) ∙ 5 – 35

8. Végezd el az összevonásokat!

a) 2x + 4y + 3x + 11 – 6y – 5x + 7y – 9x – 8

b) 2x + (–4y) + 3x + (–11) – 6y – 5x + 7y – (–9x) – 8

c) –2x + 4y – (+3x) + 11 – (–6y) – 5x + (–7y) – 9x – 8

d) 2x – (–4y) + 3x – (–11) + (–6y) – 5x + (+7y) – (+9x) – 8

9. Keresd meg és javítsd ki a hibákat az összevonásokban!

a) –3x2y + 5xy2 – 2x2y + 7xy2 = 7x2y2

b) 2x2 + (–3xy) – (–5yx) + 3x2 = 5x2 – 8xy

c) (–5xy2) + 2xyx – 7x2y + (–3yxy) = –8xy2 + 5x2y

d) 2x2y2 – (–9xyxy) + (–3xyx) – 6yxyx + x2y = x2y2 – 2x2y

10. Válaszd ki az alábbi betűs kifejezések közül azokat, amelyek helyettesítési értéke negatív 
egész szám lesz!

x = 3; y = –2; z = –4; v = 6

a) 
1

6
0 5

1

8
12

11

12
xy �  �� vx ���  ��xz ����  � vy ���  ���� yx; , ; ; ;− − − yy ���  ���y v�;

1

8

3; −0,5vx; 1

8
xz ; −12vy; −

11

12
yxy ; 

1

8

3y v

b) 
5

12
zv ; −

7

4
yz ; 5

9

2z v ; 
3

2

2yz ; −0,125xyz; 1

27

2vx

11. Végezd el az összevonásokat, és válaszd ki a megadott számok közül a megfelelőt úgy, 
hogy a kifejezések helyettesítési értéke egész szám legyen! Ha tudsz, adj több megoldást!

a = 0,5  vagy  −
1

3
 b = −

1

5
  vagy  0,25

a) 2a + 4b + 7a – 11b + 5a – 13b – 11a

b) 3ab + a2 – 2b + ab + 7b – 5ab + 3a2 – ab + 5b

c) –3ab + 9b + 8b2 + ab + 4b – 9ab – 5b2 + 5b – 3b2 + 26ab + 2b

d) 4b + 8a2b + 4a2 – 2b + 4a2b – a2 + 5a2 – 7b – 12a2b

A1

R

R
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12. Adj meg olyan számokat, amelyekkel az alábbi kifejezések helyettesítési értékét kiszámolva 
az első kifejezés értéke, és olyan számokat is, amelyekkel a második kifejezés értéke lesz 
a nagyobb!

a) 4a vagy  
a
4

b) b vagy b ∙ b

c) c +5  vagy c − 5

d) d (d + 1) vagy  d (d – 1)

13. Egy játékban adott két falu, Alabár és Balabár. Aladár Alabárban, Balambér Balabárban 
lakik. Mindketten építési vállalkozók, és vállalkozásukban robotokat dolgoztatnak. 
Házakat építenek, a házakból fejlesztés után vár, a várakból továbbfejlesztés után palota 
lesz. Mindenki egyszerre csak egy ingatlant építhet vagy fejleszthet. Minden új és minden 
fejlesztés utáni épületet is kötelezően biztonságtechnikai felszerelésekkel kell ellátni. Ezek 
beszerelési idejét belekalkulálták az épületek építési idejébe. Válaszolj a kérdésekre a táblá-
zat alapján!

Alabár Balabár

Kezdőtőke 1200 arany 1200 arany

1 ház építési költsége 100 arany 80 arany

1 vár fejlesztési költsége 150 arany 120 arany

1 palota fejlesztési költsége 220 arany 180 arany

Biztonságtechnika épületenként 50 arany 60 arany

Ház építési ideje 2 nap 2 nap

Vár építési ideje 3 nap 3 nap

Palota építési ideje 5 nap 5 nap

Heti bevétel 100 arany 80 arany

a) Kinek mennyibe kerül egy palota megépíttetése? Mennyi ideig tart az építkezés, 
és mennyi aranyuk lesz az építési időszak végére?

b) A nagyberuházás végén mindkettőjük falujában áll egy ház, egy vár és egy palota. 
Kinek mennyibe került mindez? Kinek mennyi aranya maradt az építkezés végére?

c) Vajon ki mondhatta, Aladár vagy Balambér, hogy amikor a kezdőtőkéjéből épített 
2 várat és 1 palotát, akkor pontosan 1200 aranyat költött?

d) Kinek mennyibe kerül az építtetés és fejlesztés, ha a munka végén mindkettőjüknek 
van x db háza, y db vára és z db palotája? Mennyi ideig tartott mindezek megépíttetése?

14. Az asztalon egy alma, egy körte, egy banán és egy narancs van. Ha ezek közül kettőt- 
kettőt a digitális mérlegre teszünk, akkor grammban mérve a következő számokat mutatja 
a kijelző: 321, 325, 340, 350, 365, 369. Mennyit mutat a mérleg, ha mind a négy gyümöl-
csöt rátesszük?
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15. Az a, b, c és d betűk pozitív egész számokat jelölnek. Megadtunk az ab, ac, ad, bc, bd, cd 
szorzatok közül ötöt: 10, 16, 24, 40 és 60. Mennyi a hiányzó szorzat értéke?

16. Vegyünk egy szakaszt, és végpontjaira írjunk egy-egy pozitív egész számot. Jelölje 
ezeket a és b. Legyen az egyik szám 8-cal kisebb a másiknál. A szakasz a-hoz közelebbi 
harmadoló pontjába írjuk a 2a + b összeget, a b-hez közelebbi harmadolópontjába pedig 
az a + 2b összeget. Az így keletkezett 3 szakaszt osszuk ezek harmadolópontjaival további 
részekre, és írjuk a harmadolópontokba a fenti szabály szerinti összegeket. Ha a szakaszon 
szereplő összes számot összeadjuk, 500-at kapunk. Melyik számokat írtuk a szakasz két 
végére?

Egytagú és többtagú kifejezések szorzása

17. 15 db palacsintához 20 dkg liszt, 2 tojás, 3 dl tej, 3 dl szóda és 2 evőkanál olaj kell – ma-
gyarázta Janka Palkónak, aki gondosan le is jegyzetelte a hozzávalókat:  
20 l + 2 to + 3 te + 3 sz + 2 o 

Írd fel a használt betűkkel, és alkalmas szorzással számítsd ki a hozzávalóit

a) 30 db, b) 75 db, c) 225 db, d) x db palacsintának!

18. A feleletválasztós feladatsorban 20 feladat van. A pontozásnál kétféle lehetőség közül 
választhatunk.

A: Minden hibátlan feladat 4 pontot ér, a hibásak semmit.

B: Kezdésként kapunk 20 pontot. Ehhez hozzáadjuk a hibátlan feladatok számának négy-
szeresét, és elvesszük belőle a hibás feladatok darabszámát.

Melyik lehetőséget válasszuk?

19. Egy téglalap 6 cm-es oldalát x-szel, 8 cm-es oldalát y-nal növeltük meg. Írd fel az eredeti 
és az új téglalap kerületét és területét is!

20. Végezd el a szorzásokat!

a) 2(x + 6)

b) 4,5(x – 8)

c) 9(3 – x)

d) –5(x + 4)

e) –11(–3 – x)

f) 3

4
(6 – 12x)

21. Végezd el a szorzásokat!

a) a(b + c)

b) ab(a + b)

c) –4a(a2 – 7)

d) 0,75a(4a + 2b – a2c)

e) 
3

7
b2(14 – 2ab)

f) 
6

5

10

3
15

2 2ab b a��
�
�

�
�
�
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22. Végezd el az összevonásokat, majd a szorzásokat!

a) 4(2x + 3 – 2y + 3x + 7 – 5y)

b) (–2)(8 – 3x + 7y – 3 – 2y + 5x)

c) 0,5x(1 – 8x + 5 + 3x – 4x – 9 + x)

d) 
1

3
 xy(3y + 5 + 7y – 8 – 12 + 11y)

23. Melyek nem azonosságok az alábbiak közül?

a) 3(x + 2y) – 4(3y – 5x) = 23x – 6y

b) –4(1 – 2v) – 3(7v + 8) = 28 – 13v

c) –(5z + 2u) + 3(u – 2z) = –11z – 5u

d) (–2x) (x + 3) + 6(2x – x2) = –8x2 + 6x

24. A könyv végén lévő 1. mellékletben háromszögeket találsz. Vágd ki ezeket! Megfelelően 
egymáshoz forgatva egy, az ábrán látható csillagot kapsz. 

  

25. Végezd el a zárójelfelbontásokat, összevonásokat, és számítsd ki a kifejezések helyettesítési 
értékét!

a) 5(3x – 2y) + (6y – 4x) ∙ 2 + 1,2(10x + 5y) x = 1

19
 y = − 1

8

b) 8(7 – 3a) – (9b + 2a) – 6(1 – 2b) a = 
1

13
 b = –1

c) 2c(0,5c + 3d) + 5c(d – 4c) – (c – 7d) ∙ (–c)  c = 
1

3
 d = 6

26. Ha egy szám 3-mal osztva 2 maradékot ad, akkor az a szám betűs 
kifejezéssel felírható 3k + 2 alakban, ahol a k egész számot jelöl. 
Írd fel betűs kifejezéssel azokat a számokat, amelyek

a) 4-gyel osztva 1 maradékot;

b) 8-cal osztva 5 maradékot;

c) 17-tel osztva 16 maradékot adnak!

E2

K
U
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27. Az X szám 11-gyel osztva 7 maradékot, az Y szám 11-gyel osztva 0 maradékot, a Z szám 
11-gyel osztva 4 maradékot ad. Válaszd ki az alábbiak közül az igaz állításokat!

a) X + Y osztható 11-gyel.

b) X + Z osztható 11-gyel.

c) X + Y + Z osztható 11-gyel.

d) Y – Z osztható 11-gyel.

e) X ∙ Y osztható 11-gyel.

f) X ∙ Z osztható 11-gyel.

28. Egy háromjegyű szám 17-tel osztva ugyanannyi maradékot ad, mint amennyi ennek 
a számnak a hányadosa 19-cel osztva. Ugyanez a szám 19-cel osztva ugyanannyi maradé-
kot ad, mint amekkora ennek a számnak a hányadosa 17-tel osztva. Melyik ez a háromje-
gyű szám? Keresd meg az összes megoldást!

29. Bizonyítsd be, hogy 
1 1

1
1

1n
�
n

�
n n

�
�

�
�� �

, ahol n pozitív egész számot jelöl!

30. Számítsd ki az A értékét az előző feladatban lévő egyenlőség felhasználásával! Ha további 
segítségre van szükséged, nézz utána a teleszkopikus összegeknek az interneten!

 
1

1 2

1

2 3

1

3 4

1
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1
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31. Fogalmazz meg sejtést az alábbi n tagú összeg végeredményére vonatkozóan, ha n pozitív 
egész számot jelöl!

 
1

1 2

1

2 3

1
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1
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32. Az előző feladatok alapján keress olyan ötletet, amelynek felhasználásával kiszámíthatod 
B értékét anélkül, hogy ténylegesen elvégeznéd egyesével a tagok összeadását! Mennyi lett 
B értéke?

 
1

1 3

1

2 4

1

3 5

1

4 6

1
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�
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�
� B

A kiemelés

33. Gergő, Boldi, Luca, Dóri és Adél nagyon jó barátok. Dóri kivételével mindenkinek barna 
a haja. Dórinak és Boldinak kék a szeme, a többieké barna. Luca és Adél szemüveges, 
a  többiek nem. Gergő és Adél már elmúltak 18 évesek, így büszkén vallják magukat 
felnőttnek. Ezt egy picit a másik fiú és a lányok is irigylik.

a) Sorold fel Gergő és Adél közös tulajdonságait!

b) Sorold fel Boldi, Dóri és Gergő közös tulajdonságait!

c) Ki az a két ember, akik négy tulajdonságban is megegyeznek?

d) Van-e olyan páros, akik legfeljebb egy tulajdonságban egyeznek meg?
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34. A szertárban Marcsi néni, az iskolatitkár 48 ceruzát (c), 24 radírt (r) és 72 tollat (t) talált. 
Írd fel a talált tárgyakat betűs rövidítéssel! Legfeljebb hány gyerek kaphat belőlük, ha 
a ceruzákat is, a radírokat is és a tollakat is egyenlően osztják szét a gyerekek között? 
Válaszodat indokold!

35. Az akadályversenyen egy csapatban 3 lány (l), 5 fiú (f) és 1 ifi vezető (v) volt. Írd fel betűk-
kel szorzat- és összegalakban is, hány ember volt a versenyen, ha

a) 3; b) 12; c) k csapatot számoltak meg a szervezők!

36. Párosítsd az alábbi egytagú kifejezéseket az összes lehetséges módon, és írd fel a párok 
összegét! Végezz kiemeléseket a leírt összegekből, ha lehetséges!

8xy 7x –21y 63xz –xyz

37. Alakítsd szorzattá!

a) 3a + 9

b) 5a – 25b

c) –2c + (–2)

d) 6d – 8e

e) 12e + 16f

f) 32 – 24f

g) –14g – 21hi

h) 18gh – (–27)

38. Rajzolj olyan téglalapokat, amelyek területét az alábbiak szerint kell meghatározni! 
 Nevezd el a téglalap oldalait, és írd fel a területet szorzatalakban is!

a) 7 ∙ 8 + 7a

b) 9x + 9y

c) 5e + 5f + 5g

d) 4m + 4n + 12

e) ax + bx + cx

f) xy + x(y + 2)

39. Alakítsd szorzattá!

a) ab + a

b) b + 8ab

c) 2c + 3c2

d) 12ed – d

e) –ef + 6fg

f) –16fg – 8f

40. Mi kerüljön a  helyére, hogy igazak legyenek a következő állítások?

a) 6a +  = 6(a + 4)

b) 12b –  = 4(3b – 7) 

c)  + 15d = 3(2c + 5d)

d)  – 8de = 8d(1 – e)

41. Végezd el az összevonásokat, és alakítsd szorzattá!

a) 3x + 7 + 11x + 8 – 6x + 1

b) –5x – 4y + 7x + 2x + 8y

c) 7xy + 5x – 3yx + 4x + 2xy + 3x

d) 12 – 6xy – 7x + xy – 5 – 2yx

42. Számítsd ki az alábbi összegek eredményét! Használj kiemelést!

a) 4 ∙ 27 + 4 ∙ 35 + 4 ∙ 38

b) 3 ∙ 59 + 63 + 6 ∙ 10

c) 7 ∙ 197 + 14 ∙ 250 + 21 ∙ 101

d) 26 ∙ 75 + 130 + 20 ∙ 26
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43. Válaszd ki az azonosságokat az alábbiak közül!

a) 14x + 21y – 7z = 7(2x + 3y + z)

b) 6ab – 18a + 24abc = 6a(b – 3 + 4bc)

c) abca + abcb + acbc = abc(a + b + c)

d) 15xyx – 5xy + 10yxy = 5xy(3x + 2y)

44. Végezd el a zárójelfelbontásokat, összevonásokat, majd alakítsd szorzattá a betűs kifejezéseket!

a) 2(x + 8) + 5(3 – x) + 4(3x + 2)

b) 3(5 + 4x) – (2x + 6) – (2 – 4x)

c) (–2)(x + 5) + 7(1 – x) – 3(3x + 2)

d) 5x – 4(x + 1) – (12x – 3) – 10

45. Van n db egyforma téglatest alakú papírdobozunk, melyek élei 3 cm, 4 cm és 5 cm hosszú-
ak, és n pozitív egész számot jelöl. Ragasszuk egymás tetejére ezt az n db dobozt úgy, hogy 
egy nagy téglatestet kapjunk! Írd fel ennek a téglatestnek a felszínét összeg- és szorzat- 
alakban is! Vigyázz, több megoldás van!

Egyenletmegoldás lebontogatással

46. Melyik számra gondoltam, ha

a) elosztottam 3-mal, majd megszoroztam 2-vel, és hozzáadtam 4-et, így 20-at kaptam;

b) megszoroztam 2-vel, majd hozzáadtam 2-t, és elosztottam 2-vel, így 25-öt kaptam;

c) hozzáadtam 7-et, elosztottam 4-gyel, majd elvettem belőle 4-et, így 1-et kaptam;

d) elvettem belőle 4-et, megszoroztam 5-tel, végül hozzáadtam 7-et, így 107-et kaptam?

47. Párosítsd a betűs kifejezéseket a megfelelő leírásokkal! Amelyiknek nincs párja, ahhoz te 
adj szöveges megfogalmazást!

A) 
2 6

3

x +
 B) 

2 6

3

x �� �
 C) 

2

3
6

x
+  D) 

x �
3

2 6

3
�

�

I. Egy számot megszoroztam 2-vel, majd elosztottam 3-mal, végül hozzáadtam 6-ot.

II. Egy számhoz hozzáadtam 6-ot, majd megszoroztam 2-vel, végül elosztottam 3-mal.

III. Egy számot elosztottam 3-mal, majd hozzáadtam a 6 kétharmadát.

48. Add meg a megfelelő betűs kifejezéseket az alábbi leírásokhoz!

a) Az x-et megszoroztam néggyel, elvettem belőle ötöt, és elosztottam hárommal.

b) Az x-ből elvettem ötöt, megszoroztam néggyel, és elosztottam hárommal.

c) Az x-et elosztottam hárommal, elvettem belőle ötöt, és megszoroztam néggyel.

49. Oldd meg fejben az egyenleteket!

a) x + 8 = 27

b) x – 13 = –6

c) –x + 5 = 11

d) –x – 4 = 5

e) 9 – x = 18

f) –6 – x = –14
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50. Oldd meg fejben az egyenleteket!

a) 3x = 21

b) 5x = 7

c) –4x = 0,8

d) 
2

3
 x = 12

e) 
3

4
9

x
=

f) � ��
4

7
8

x �

51. Készíts folyamatábrát az alábbi egyenlethez! Tedd sorrendbe a megoldás lépéseit!

4 2 5

3
16

�� �
�

x

 I.  Elosztom 5-tel. II.  Elosztom 4-gyel.

 III.  Elveszek 2-t. IV.  Megszorzom 3-mal.

52. Írd fel az egyenleteket a megadott megoldási lépések alapján! Oldd is meg ezeket!

a) Az egyenlet jobb oldalán 10 van. Ezt megszorzom 4-gyel, majd elosztom 5-tel, hozzá-
adok 7-et, és végül elosztom 3-mal, így megkapom az egyenlet megoldását.

b) Az egyenlet jobb oldalán 9 van. Ezt megszorzom 5-tel, majd elosztom 3-mal, elveszek 
belőle 1-et, és végül elosztom (–2)-vel, így megkapom az egyenlet megoldását.

53. Fogalmazd meg, milyen kapcsolat van az egyenletmegoldás lépései és a műveleti sorrend 
között!

54. Párosítsd a szöveges feladatokat a hozzájuk tartozó egyenletekkel, és oldd is meg ezeket! 
Amelyik egyenlethez nem találtál párt, oda te írj egy szöveget, amelyik szöveghez nem 
találtál párt, oda írj jó egyenletet!

I. 
a
5

7 16� �  II. b �
�

7

5
5  III. c �

�
7

5
4

a) A tyúkjaimból 7 elszökött, a maradék ötödét, pontosan 5 tyúkot pedig elvitt a róka. 
Hány tyúkom volt eredetileg?

b) A kacsaudvarba, a többi kacsa nagy örömére, 16 új kacsa érkezett. Sajnos a róka elra-
bolt 7-et, épp a kacsák ötödét. Hány kacsám volt eredetileg?

c) A libáim ötödét a menyét vitte el, 7-et pedig a szomszéd kutyája, így 16 libával lett 
kevesebb, mint volt. Hány libám volt eredetileg?

55. Oldd meg az egyenleteket a racionális számok halmazán!

a) 2(x + 4) + 3(x + 9) = 30

b) 3(x – 7) + 5(8 – x) = 12

c) 4(5 – 2x) – (x + 12) = 7,1

d) 2(4x + 5) – 6(x – 3) = 18

e) (–1) ∙ (7 – 3x) + 3(4 – 2x) = 26

f) 13 – 3(6 – 4x) + 2(4 – x) = 16



97

56. Oldd meg az egyenleteket a természetes számok halmazán!

a) 
x �

�
4

2
11 b) 

x �
�

7

4
9  c) 

3 8

5
1

x � ��
��

d) 6 4

3
14

x � ��
�  e) 5 2

3
4 0

x ��
� �  f) 

2 6

7
9 3

x ��
� ��

57. Oldd meg az alábbi, egymásra épülő egyenleteket! Ha hibátlanul dolgozol, akkor csak a z 
értéke lesz pozitív egész szám.

I. 4(2 – 3x) = 56 II. 2 6

5
5

y x =�
� � III. y

z
� �

�� �5 7

3
10

58. Oldd meg az alábbi piramisegyenleteket! Az alsó szintről kezdd az egyenletmegoldást!

a) 
4 8 5 ) 8� � � �x

z x y� � �) 14

� � � �3 2 7) 3y

b) 
11 2 9) 5� � � �x

x y z� � �4 3 ) 36

8 3 6 5 ) 19� � � � �y

59. Válaszd ki az azonosságokat az alábbi egyenletek közül!

a) 5(2x + 7) + 2(8 – 5x) = 53

b) 2(3x – 4) – 6(x – 1) = –2

c) 4(7 + x) – 2(2x + 3) = 22

d) 3(x – 2) + (6 – 11x) = 0

60. Suli után mindenki Virágról beszélt, mert matekórán pillanatok alatt kitalálta, ki melyik 
számra gondolt. Pedig csak annyit mondott, hogy:

Gondolj egy számra! Szorozd meg 2-vel! Adjál hozzá 20-at, aztán szorozd meg ezt 5-tel! 
Vegyél el belőle 100-at! Ha elárulod, mit kaptál, megmondom, mire gondoltál.

a) Próbáld ki Virág feladványát! Gondold végig, milyen összefüggés áll fenn az általad 
gondolt szám és az eredményként kapott szám között!

b) Fogalmazd meg, mi volt Virág trükkje!

c) Készíts te is ilyen feladványt!
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61. Dávid bácsi, a matektanár mindig azzal hencegett, hogy mindent lát, hiszen hátul is van 
szeme, sőt azt is tudja, mire gondolunk. Ez utóbbiról a múltkor meg is bizonyosodhat-
tunk. Történt ugyanis, hogy mosolyogva megállt az osztály előtt, és azt mondta:

Gondoljatok egy számra! Szorozzátok meg 3-mal! Vegyetek el belőle 1-et! Most adjatok 
hozzá 100-at! Osszátok el 3-mal, végül vegyétek el belőle az eredetileg gondolt számot! Most 
írjátok le a füzetbe, mit kaptatok!

És ez tényleg varázslat volt, mert mindenki ugyanazt a számot írta a füzetébe. Szóval most 
kicsit aggódunk, mert lehet, hogy mindenben igazat mondott, és elképzelhető, hogy hátul 
is van szeme.

a) Próbáld ki néhány számmal Dávid bácsi varázslatát! Te is mindig ugyanazt a számot kaptad?

b) Írd fel betűs kifejezéssel az elhangzott műveletsort!

c) Látod már, mi volt a trükk?

d) Készíts te is ilyen varázslatot!

62. Oldd meg az egyenleteket a racionális számok halmazán!

a) 
x � x
2 3

10� �

b) 3

4

4

5
62

x � x �� �

c) 
x � x�

�
�

�
1

2

1

4
1

d) x � x ��
�

�
�

1

3

1

4
3

e) 
2 1

3

4 3

6

18

3

x � x ��
�

�
��

f) 4 1

7

3

2

2

7

x � x ��
�

�
��

63. Oldd meg az egyenleteket a racionális számok halmazán!

a) 
x � x ��

�
�

��
1

4

1

6
8

b) 2 7

2

5 4

4
3

x x ��
�

�
�

c) 2

3

3 4

9
4

4

9

�
�

�
�

x � x

d) 
5 3

5

6 2

2
0

x
� x �

�� �
�

�
�

e) x � x � �
x

��
�

�
�

�� �
�

5

2

2 1

3

2 3

4

19

3

f) 1 3

3

2 9

5

3 2 3

10

11

60

�
�

�
�

�� �
�

x � x ��
x

�

64. Oldd meg a 
3 4

2
5 1

x �� �
� �  egyenletet, majd változtasd meg az egyenlet jobb oldalán álló 

számot úgy, hogy az új egyenlet megoldása az eredeti megoldás

a) fele; b) háromszorosa; c) ellentettje legyen!

65. Igaz-e, hogy tíz olyan kétjegyű szám van, amelyekhez a számjegyeik felcserélésével kapott 
számot hozzáadva négyzetszámot kapunk? Válaszodat indokold!

66. Adj meg két egymást követő kétjegyű pozitív egész számot úgy, hogy a szorzatuk

a) 2-re; b) 4-re; c) 5-re; d) 6-ra végződjön!

Ha nem tudsz ilyen számpárt megadni, akkor indokold meg, miért nem!
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67. Mutasd meg, hogy az xy(x + y) szorzat soha nem lehet egyenlő 2021-gyel! Az x és y 
pozitív egész számok.

68. a) Bizonyítsd be, hogy ha egy pozitív egész szám és a nagyobbik számszomszédja há-
nyadosához hozzáadjuk az így keletkezett tört reciprokát, akkor az összeg soha nem lesz 
egyenlő 2-vel!

b) Mit gondolsz, igaz a fenti állítás akkor is, ha x < –1? Válaszodat indokold!

69. Oldd meg az egyenleteket! Hány megoldást találtál?

a) x2 = 1

b) x2 = 25

c) x2 = 0

d) x2 = 81

e) x2 = 121

f) x2 = –4

A mérlegelv

70. A mérlegeken gömbök és néhány súly van. A mérlegek egyensúlyban vannak. Számítsd ki, 
hány kg a gömbök tömege!

a) 
1 kg5 kg  b) 1 kg4 kg

 c) 12 kg

71. Párosítsd az egyenleteket a mérlegekkel! Oldd is meg ezeket! Amelyik mérlegnek nincs 
párja, ahhoz te írd fel az egyenletet!

a) 6 kg

b) 2 kg 7 kg

c) 3 kg7 kg

d) 5 kg 3 kg

 I.  x + 7 = 3x + 3

 II.  2x + 5 = 4x + 3

 III.  4x = x + 6
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72. Oldd meg fejben az egyenleteket!

a) 3x = x + 4

b) 2x + 5 = 3x

c) 5x – 3 = 4x 

d) –x – 8 = x

e) x = 6 – 2x

f) 1 – x = 1 + x

73. Oldd meg az egyenleteket!

a) 3(4x – 6) = 7x + 12

b) 5(2x + 4) = 4x + 2

c) x + 11 = 2(6 – x)

d) 8 – 3x = 4(1 – x)

74. Oldd meg az egyenleteket!

a) 2(x + 1) = 3(x – 1)

b) 4(x + 5) = 3(x + 5)

c) 4(x – 2) = 9(2 + x)

d) 2(6 + 3x) = 3(2x + 4)

75. Oldd meg az egyenleteket!

a) 2(x + 3) + 3(x – 4) = 3(x + 1) + 5

b) 7 – 5(x + 3) = 4(2x + 5) – 2

c) 4(x – 3) + 5 = 2x – 2(3 – x)

d) –2(5x – 1) + 7 = 3(2x + 1) – 2

76. Oldd meg az egyenleteket!

a) 
6 4

4
3 5

x x�
� �

b) 
3 1 2

5
0 4

�� �
� �

x
x ,

c) 
13 5

2
3 2 5

�
� �� � �x x

d) 
2 7

3
1 2 3

�� �
� � �� �x

x

77. Oldd meg az egyenleteket az egész számok halmazán!

a) 
6 2

4

3

2

5 7

8

x � x � x�
�

�
�

�

b) 8 3

5

4

2

2 3 2
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x x �
x�
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�

�
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c) 
1 3

3 4

3 19

6

�
� �

�x x � x

d) 2
2

3 6

8

9

1

6
� � �

�
�

x x � x �

78. A lenti egyenletben a  pozitív egész számot 
jelöl. Melyik számot írjam a  helyére, hogy 
az egyenletnek egész megoldása legyen? Add 
meg az összes megoldást!

3 1

2

4 2

7

7

14

x x
�

x�� �
�

�� �
�

�� �
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79. A mérleg egyik serpenyőjében egy tégla fele és egynek a negyede van. A tömegük együtt 
csak 3 kg-mal nagyobb, mint egy téglának. Hány kg egy tégla?

80. Gondoltam egy számra. Elvettem belőle 6-ot, megszoroztam 4-gyel, végül elosztottam 
2-vel, így ugyanazt a számot kaptam, mint ha a gondolt szám háromszorosából elvettem 
volna 6-ot. Melyik számra gondoltam? Válaszodat indokold!

81. Ha az anyukám éveinek számát megszoroznám hárommal, és elvennék belőle 27-et, akkor 
pont ugyanannyit kapnék, mint ha a te anyukád életkorát szoroznám meg kettővel, és 
adnék hozzá 21-et – mondta Lóci Dominak. Domi rákacsintott Lócira, és nagyon büszke 
volt rá, hogy ilyen humoros ikertestvére van. Hány éves a fiúk anyukája?

82. A két mérleg adatainak felhasználásával számítsd ki, melyik golyó mennyit ér!

a) 21 8

b) 7 2

83. A három mérleg adataiból számítsd ki, melyik golyó mennyit ér!

10

84. Egy papírlapra néhány szabályos háromszöget és négyzetet rajzoltunk. Összesen 40 olda-
luk van, de a síkidomoknak nincs közös oldaluk. Melyikből mennyi lehet?

85. Nevezzük cserebereszámoknak azokat a „CS” 
pozitív egész számokat, amelyekre teljesül, hogy 
CS = ab ∙ cd = ba ∙ dc , ahol a ≠ d és b ≠ c. Ezek 
tehát azok a számok, amelyek előállíthatók két 
darab kétjegyű szám szorzataként, és igaz rájuk, 
hogy a szorzat értéke nem változik akkor sem, 
ha a szorzótényezőkben a számjegyeket felcse-
réljük. Például a 756 egy cserebereszám, mert 
teljesül rá, hogy 756 = 12 ∙ 63 = 21 ∙ 36. Hány 
cserebereszám van?
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Egyenlőtlenségek

86. Feltettünk a mérlegre néhány mérősúlyt és kockát. Mekkora lehet egy kocka tömege? 

a) 
4 kg

 b) 1 kg

7 kg
  c) 

5 kg
9 kg

87. Párosítsd az állításokat a nekik megfelelő egyenlőtlenségekkel! Amelyiknek nincs párja, 
oda te írj egyet!

a) Két alma nehezebb, mint három körte.

b) Két alma és három körte könnyebb, mint 1 kg.

c) Három körte 1 kg-mal nehezebb, mint két alma.

I. 2a + 1 < 3k II. 2a + 3k < 1 III. 2a > 3k IV. 3k = 2a + 1

88. Jelöld számegyenesen, mely számok teszik igazzá mindkét egyenlőtlenséget!

a) x > –3 és x < 2

b) x > 2 és x ≥ 5

c) x ≤ –5 és x < –1

d) x < –5 és x ≥ –3

89. Oldd meg fejben az alábbi egyenlőtlenségeket! 

a) 5x < 15

b) 3x > –12

c) – 2x ≥ –30

d) – 4x < –28

e) 
x �
8

7≥

f) 6

7
12

x �� �

90. Oldd meg az egyenlőtlenségeket a racionális számok halmazán! 

a) 4x + 9 < 11

b) 5 – 3x ≥ 14

c) –21 > 7 + 2x

d) –3x – 9 < 0

e) –10x + 11 ≥ 34

f) –5 + 6x ≤ 7

91. Írd fel egyenlőtlenséggel az alábbi állításokat, és oldd is meg ezeket a racionális számok 
halmazán!

a) Egy szám hétszerese nagyobb, mint az ötszörösénél néggyel kisebb szám.

b) Egy szám háromszorosánál eggyel kisebb szám legalább akkora, mint a négyszeresénél 
héttel kisebb szám.

c) Egy szám ellentettjénél öttel nagyobb szám nem nagyobb, mint maga a szám.

d) Egy szám hétszeresének és négyszeresének a különbsége legfeljebb akkora, mint 
a számnál tízzel nagyobb szám.
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92. Párosítsd az egyenlőtlenségeket és számegyenesen ábrázolt megoldásaikat! Amelyiknek 
nincs párja, annak te rajzold meg a megoldását!

I. 4x – 5 > 3x – 9 II.  3x – 3 < 4x – 7 III.  2 – 3x > –2x + 6 és 2x + 3 > 5x – 9

IV. 2x + 7 > 6x – 9 V.  –2x + 9 > 12 – 3x

a) 0 1�1�2�3�4�5�6 2 3 4 5 6

b) 0 1�1�2�3�4�5�6 2 3 4 5 6

c) 0 1�1�2�3�4�5�6 2 3 4 5 6

d) 0 1�1�2�3�4�5�6 2 3 4 5 6

93. Oldd meg az egyenlőtlenségeket!

a) 2(x + 3) + 3(x + 1) < 6(x + 5) – 4

b) 3 – (4x – 1) + 5(2 – x) ≤ 3(7 – x) – 7

c) 4 5

3

1

2

x x+
≥
−

  

d) 3 1

2

7 4

10

3 2

5

x � x � �
x�

�
�

�
�� �

  

94. A háromszög egyik oldala 7 cm, a másik oldala 12 cm hosszúságú. Mekkora lehet a har-
madik oldal, ha tudod, hogy a hossza cm-ben kifejezve egész szám?

95. Keresd meg azokat az egész számokat, amelyek igazzá teszik mindkét egyenlőtlenséget!

2(x + 6) – (2 + x) > 4 – x és x – 3(2x + 3) < 2(3 – 4x)

96. Az osztálykiránduláson minden diák öt szelet pizzát evett, csak az osztályfőnök evett négy 
szeletet. Így sok lett a 20 darab 8 szeletes pizza, amit rendeltek. Hány gyerek járhat ebbe 
az osztályba?

97. Hugó anyukája gyereket vár. Már olyan nagyra nőtt a baba az anyukája pocakjában, hogy 
Hugó szerint lassan nem szállhatnak be apával együtt hárman a liftbe, mert az csak legfel-
jebb 200 kg-ot bír el. Anya persze tiltakozott, hogy még így is tíz kilóval könnyebb, mint 
apa. Aztán a múltkor végül felálltak egy óriás mérlegre a piacon, és kiderült, hogy akár 
még egy 15 kilós szatyorral együtt is beszállhatnak mindhárman a liftbe, úgy sem lépik 
túl a megengedett értéket. Hány kilósak lehetnek külön-külön, ha tudjuk, hogy Hugó 
 legalább 25 kiló?

D5

SI
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Szabadulószoba 

A „Tedd Törtté” vírus elterjedt a Földön. Akit ez megfertőz, az elfelejti az egész  számokat, 
és kénytelen élete hátralévő napjaiban tört alakban írt számokkal számolni. A vírus belég-
zéssel terjed. Bármelyik ember elkaphatja, így ti is komoly veszélyben vagytok. Egyetlen 
esélyetek, ha tudtok magatoknak építeni egy utat a tiszta oxigénnel töltött csövekből. Ez 
a csőalagút elvezet majd benneteket a CsodaRemetéhez, akit értesítve megmenthetitek 
a világot az örök törtek rabságából. Vigyázzatok, nehogy a gonosz TörtTörp barlangjába 
jussatok, mert ott biztosan elkapjátok a vírust! Sajnos a térképen nem látszik, ki hol rejtő-
zik, ezt nektek kell megfejteni.

START

Oldjátok meg a feladatsort, és építsétek meg az összes elem felhasználásával a térképen 
a csőalagutat! Mindig azt a csövet válasszátok, amelyik mellett a helyes megoldás szerepel! 
A kiválasztott csődarabokon kékkel jelöltük azt a nyílást, ahova illeszteni, és pirossal azt 
a nyílást, amivel illeszteni kell majd a következő csövet. Röviden: a kékhez mindig a piro-
sat illesszétek! Jó munkát kívánunk!

 Válaszd ki az alábbi betűs kifejezések közül az összes 6x2y kifejezéssel egynemű kifejezést! 
Hány darabot találtál?

2 ∙ x ∙ 22 ∙ y;  3 ∙ y ∙ 2 ∙ x ∙ x; 54

3 3

xyx
⋅

; 3

3 0 5

2 2⋅ ⋅
⋅
y x

,
; 14

1

7
3⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅y x y

1
 

2
 

3

 
4
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 Számold ki a 3(xy + 2y) – 4(5y –2xy) betűs kifejezés helyettesítési értékét, ha 

x y� � �
1

11
2; . Mennyit kaptál eredményül?

� 26 � 30 30 40

 Számítsd ki a betűs kifejezések helyettesítési értékét, ha a b� � �3
1

2
; . Hány egész számot 

kaptál végeredményként?

abab;  −0,5aba;  1
1

3

2⋅ab ; −
8

3

ab ; −2(ab)2 

0 1 
2

 
3

 Párosítsd össze a következő betűs kifejezéseket! Keresd meg azokat, amelyeknek nincs 
párja, add ezeket össze, és válaszd ki, mit kaptál!

2x – 2; 3 + 2(x – 5); 2x +5; 2(x – 4) + 3; 2x – 7; 4 – 2(3 – x)

4 10x �

 

4 10x �

 

4 3x �

 

4x

 Végezd el a következő zárójelfelbontásokat, és vonj össze, ahol csak lehet! Válaszd ki, 
melyik betűs kifejezést kaptad!

4(x – 2y) + 2(3x – 5) – (6 – y) + 3(y + 1) – 2(y + 5x)

� y6 13�  4 6 13x y� �  5 7y �  4 5 7x y� �

 Vizsgáld meg az alábbi kiemeléseket, és számold össze, hány feladatban ejtettünk hibát!

3a – 6b = 3(a – 3b); 14c – 21d + 7 = 7(2c – 3d); 15e – 25ef = 5e(3e – 5f)

0

 
1

 
2

 
3

 Számold össze, hány egyenletnek van megoldása a természetes számok halmazán!

x – 8 = –10;  6 – x = 6; 4x = –12; 1,5x = 9; x
6

1

3
= ; 1

4
0 25x = ,

2 3 4 5
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 Keresd meg azt a számot, amelyre teljesül az alábbi egyenlőség:

8(2 – 3x) + 2(7x + 6) = 30

0,2 
� 0,2

 
5,8

 
� 5,8

 Oldd meg az egyenletet, és válaszd ki a megoldását!

21 – 2(3x + 4) = 5(x – 4) – 4(x + 4)

21
 

23
6  

� 7
 

7

 Oldd meg az egyenletet, és válaszd ki, melyik állítás igaz a megoldására!

3 1

4

2 1

3

5 7

12

x � x � x x�
�

�
�

�
�

   

azonosság nincs megoldása egy megoldása van két megoldása van

Keress összefüggést a kapott eredmény és az 11010112 szám között! Ha találtál, akkor sike-
rült a küldetés. Gratulálunk!

Fejtörő feladatok

98. Az asztalon 30 db kupak van. Ketten játsszatok, felváltva vegyetek belőle 1, 2 vagy 3 dara-
bot! Az nyer, aki az utolsót elveszi.

a) Adj nyerő stratégiát! A kezdő- vagy a második játékos tud biztosan nyerni, ha okosan 
játszik?

b) Hogyan változik a stratégia, ha 30 helyett csak 28 kupak van az asztalon? Érdemes 
ebben az esetben kezdőjátékosnak lenni? Válaszodat indokold!
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99. Sorban egymás mellé rajzolunk 15 db, oldaluknál összeérő, egybevágó kis négyzetet. 
Ketten játsszatok, felváltva színezzetek ki belőle 1 vagy 2 négyzetet! Az nyer, aki az utolsó 
négyzetet beszínezi.

a) Adj nyerő stratégiát! A kezdő- vagy a második játékos tud nyerni?

b) Hogyan változik a stratégia, ha 15 db helyett 20 db négyzetet rajzolunk?

100. A cirkuszba farkasok és nyuszik érkeznek, összesen 20 állat, de sajnos nem tudjuk, hogy 
melyikből mennyi. Legalább hány ketrecet készítsenek elő a gondozók, ha egy ketrecbe 
legfeljebb három állat fér, és arra is figyelniük kell, hogy nyuszi és farkas összezárva nem 
maradhat?

101. Hófehérke és a hét törpe futóversenyt rendeztek. Tudor sokkal előbb ért célba, mint 
 Szundi. Vidor Morgót előzte meg a célnál, és Tudor később ért be, mint Hapci. Szende 
után valaki befutott a célba, és utána rögtön megérkezett Kuka. A Hapci utáni második 
befutó Vidor volt. Hófehérke rögtön Szende után, Kuka pedig Szundi előtt lépte át a cél-
vonalat. Milyen sorrendben értek célba a versenyzők?

102. Az erdőben három különböző helyről felröppent három kis fekete rigó. Honnan repülhet-
tek fel, ha akkor is és repülés közben is egy síkban voltak?

103. A sarki kisboltban 5 kólát, 2 teát és egy narancslevet vásároltam, így 2620 Ft-ot fizettem. 
Ha a narancslé helyett teát vettem volna, 110 Ft-tal kevesebbet kellett volna fizetnem. Ha 
6 kólát és 2 teát veszek, az 2580 Ft-ba kerül. Melyik üdítő mennyibe kerül a sarki boltban?

104. Elfelejtettem a barátom telefonszámának utolsó három számjegyét. Csak arra emlékeztem, 
hogy egy olyan 100-nál nagyobb, de 400-nál kisebb, 4-gyel osztható szám volt, amelynek 
két azonos számjegye van. Hányadik próbálkozásra sikerült felhívnom a barátomat, ha 
nem volt szerencsém, és minden lehetőséget végig kellett próbálnom? Sorold fel az összes 
lehetőséget!

105. Három pásztor disznókat legeltetett a mezőn. Arra járt a gazda vámszedője, aki a legelő-
használatért cserébe elvitt 60 disznót. Ahogy továbbment, eszébe jutott, hogy rosszul 
emlékezett, a legelőre a vám nem 60 disznó, hanem csak 50. Nem tudta, hogyan ossza 
szét a visszajáró 10 disznót a 3 pásztor között, így arra 
gondolt, elrak magának 4 disznót, és csak 2-2 disznót 
ad vissza a pásztoroknak, így mindenki jól jár. Így is 
tett. Tehát a 3 pásztor adott fejenként 18-18 disznót, 
az összesen 18 ∙ 3 = 54 disznó, a vámos megtartott 
magának 4 disznót, az összesen 54 + 4 = 58 disznó. 
A gond csupán annyi, hogy a pásztorok eredetileg 
60 disznót adtak. Hová tűnt 2 disznó?
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106. Luca, Míra, Gáspár, Vince és Iván egy iskolába járnak, az A, B, C, D és E osztályokba. 
Mind az ötüknek van egy-egy háziállata, mindenkinek más: teknős, hörcsög, nyuszi, kutya 
vagy cica. Mindenkinek más a kedvenc tantárgya: matek, kémia, magyar, angol vagy né-
met. Az alábbi információk alapján döntsd el, hogy ki melyik osztályba jár, mi a háziállata, 
és mi a kedvenc tantárgya!

• Gáspár kedvenc tantárgya a német.

• A D osztályba járó tanuló kedvenc tantárgya a magyar. Ő egy utcában lakik Vincével, 
akinek van egy nyuszija.

• Iván nem a B osztályba jár.

• Lucának, aki a C osztályba jár, nincs cicája.

• Az A osztályba járó gyereknek kutyája van.

• Nem a hörcsögöt tartó gyerek kedvenc tantárgya 
a kémia.

• A teknőst nevelő fiú kedvenc tantárgya a matek.

Szöveges feladatok számokról

107. a) Két szám összege (–42). Az egyik szám kétszerese a másiknak. Melyik ez a két szám?

b) Két szám összege 222. Az egyik szám fele a másiknak. Melyik ez a két szám?

c) Két szám összege 15, különbsége 8. Melyik ez a két szám?

108. Gondoltam két pozitív egész számra. Az egyik szám hatszor akkora, mint a másik. Ha 
mindkét számból elveszünk kettőt, akkor a nagyobb szám hétszer akkora lesz, mint 
a kisebb. Melyik két számra gondoltam?

109. Sorold fel azokat a háromjegyű páros számokat, amelyekben a számjegyek összege 10, 
és nincsenek azonos számjegyeik!

110. Hét egymást követő pozitív egész szám közül 4 db páratlan. Ha a páratlan számok össze-
géből elvesszük a páros számok összegét, 468-at kapunk. Melyik ezek közül a legnagyobb 
szám?

111. a) Egy kétjegyű számot kétszer egymás után írunk, így egy négyjegyű számot kapunk. 
Melyik az a pozitív egész szám, amellyel el kell osztanunk az így kapott számot ahhoz, 
hogy visszakapjuk az eredeti számot? Válaszodat indokold!

b) Mennyivel osszunk akkor, ha háromszor írjuk egymás után?
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112. Egy dobozban számkártyák vannak. A számok 60%-a kétjegyű, a többi háromjegyű szám. 
Ha kiveszünk 21 db kétjegyű és ugyanannyi háromjegyű számot, akkor háromszor annyi 
kétjegyű marad a dobozban, mint háromjegyű. Melyikből mennyi volt eredetileg a doboz-
ban?

113. Két pozitív egész szám aránya 2 : 7. Ha a nagyobb számból elveszünk 100-at, az eredeti 
arány 8 : 3-ra változik. Melyik ez a két szám?

114. Gondoltam egy kétjegyű számra, melyben a számjegyek összege 11. Ha a szám kétsze-
reséhez hozzáadjuk a számjegyeinek felcserélésével nyert számot, akkor 168-at kapunk. 
Melyik ez a szám?

115. Felírtam egy papírra a 2021 ∙ 2022 ∙ 2023 ∙ 2024 ∙ 2025 ∙ 2026 ∙ 2027 ∙ 2028 ∙ 2029 szorzatot. 
Ha egyetlen szorzásjelet összeadásjelre cserélek, a kapott összeadás végeredménye 4-re fog 
végződni. Melyik legyen az a szorzásjel?

116. Egy kétjegyű szám számjegyeinek különbsége 2. Ha a szám kétszereséhez hozzáadjuk 
az eredeti szám számjegyeinek felcserélésével kapott számot, akkor 156-ot kapunk. Melyik 
ez a szám?

117. Gondoltam egy kétjegyű számra. Ha kivonom belőle a számjegyei felcserélésével nyert 
számot, akkor 63-at kapok. Ha ezt a felcserélt számjegyű számot még egyszer kivonom 
a kapott számból, akkor 34 lesz a különbség. Melyik számra gondoltam?

118. Benőke büszkén újságolta, hogy végignézte az összes háromjegyű prímszámot, és egyetlen 
olyat sem talált közöttük, amelyikre teljesül, hogy számjegyeinek szorzata 105. Ödönke 
csodálkozva hallgatta, de nem igazán hitte el. Te elhiszed? Válaszodat indokold!

119. Ha 10 percen belül mondasz nekem egy olyan négyjegyű számot, amelyre teljesül, hogy 
a számjegyek szorzata és összege is 26, hozzád megyek feleségül – mondta a királylány 
a kérőjének. Segíts neki, de vigyázz, csak 10 perced van!

120. Elkezdtem összeadogatni a számokat a következőképpen:

1 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 ∙ 3 + 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 + … 

Meddig folytassam ezt az összeadást, hogy egy leg alább kétjegyű négyzetszámot kapjak?
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Szöveges feladatok életkorról

121. Anya és fia együtt 60 éves. Anya 22 évvel idősebb, mint a fia. Hány évesek külön-külön?

122. Öt év múlva kétszer annyi idős leszek, mint négy évvel ezelőtt voltam. Hány éves vagyok 
most?

123. Anya 25 éves volt, amikor a kislánya, Lara megszületett. Most hatszor annyi idős, mint 
Lara. Hány évesek most?

124. Apa négyszer annyi idős, mint kisfia, Lukács, és két évvel idősebb, mint anya. Életkoruk 
összege 79 év. Ki hány éves most?

125. Lívia 5 év múlva harmadannyi idős lesz, mint az apukája most. Életkoruk összege akkor 
65 év lesz. Ki hány éves most?

126. Rita, Júlia és Lilla testvérek. Rita két évvel idősebb, mint Lilla, és egy évvel fiatalabb, mint 
Júlia. Életkoruk összege 20 év múlva épp a mostani összeg négyszerese lesz. Hány évesek 
most a lányok?

127. A Varga családban 5 gyerek van, és nincsenek köztük ikrek. A gyerekek életkorát páron-
ként összeadva a következő összegeket kapjuk: 5, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 13, 14 és 17. Hány 
évesek a gyerekek? Melyik információ felesleges a feladatban?

128. „Hány gyereked van?” – kérdezte Villő Róbertet a 40. születésnapján. „Három” – válaszolta 
Róbert. „Mennyi idősek?” – kíváncsiskodott tovább Villő. „Életkoruk szorzata 100, összege 
egy páros szám” – válaszolta Róbert. „Tudsz róluk egy fényképet mutatni?” – kérdezte Villő. 
„Sajnos csak az ikrekről” – válaszolta Róbert. Hány évesek lehetnek Róbert gyerekei?

129. Apa, anya és a gyerekek átlagéletkora 23 év. Ha csak apa és a gyerekek éveinek átlagát 
számítjuk ki, akkor 18-at kapunk. Anya 43 éves. Hány gyerek van a családban?

130. Andi, Bandi és Cili jóbarátok, mindhárman különböző életkorúak. A gyerekek a saját 
életkorukról ezeket az állításokat mondják:

Andi: Én vagyok a legidősebb. Cili a legfiatalabb.

Bandi: Én vagyok a legidősebb. Idősebb vagyok, mint Andi és Cili együtt.

Cili: Én vagyok a legidősebb. Bandi csak harmadannyi idős, mint én.

Állíts fel köztük egy életkori sorrendet, ha tudod, hogy a fenti 6 állítás közül 3 igaz és 3 hamis!
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Szöveges feladatok mozgásról

131. Két autó száguld egymással szemben, két sávban, 
egyenes aszfaltúton. Az egyik sebessége 110 km/h, 
a másiké 130 km/h. Milyen messze vannak egymástól 
a találkozásuk előtt 20 perccel?

132. Adrienn és Bernadett versenyt futottak az 1500 méter hosszú futópályán. Adrienn 5 mé-
tert tett meg 2 másodperc alatt, Bernadett 10 km/h átlagsebességgel futott.

a) Mekkora sebességgel futott Adrienn?

b) Mennyi idő után ért célba az első befutó után a második?

133. Dávid kedd reggel 9 órakor kitalálta, hogy átfut Góliáthoz. 10:00-kor el is indult, és 
6 km/h sebességgel futott 90 percen keresztül. Ekkor belenyilallt a gondolat, hogy sosem 
fog odaérni, így nagyobb sebességre kapcsolt, és 7 km/h átlagsebességgel folytatta tovább 
az útját. Nem is sejtette, hogy Góliát is hasonló terveket szőtt aznapra, ezért 11:30-kor 
ő is elindult a barátja felé. 14.30-kor, amikor összetalálkoztak, igencsak meglepődtek, de 
nagyon megörültek egymásnak.

a) Számítsd ki, milyen messze voltak egymástól, ha a Dávid és Góliát által megtett utak 
aránya 5 : 4!

b) Mekkora sebességgel futott Góliát?

134. Egy biciklis egyenes útvonalon halad az egymástól 50 km-re lévő Alabárból Balabárba, 
majd vissza ugyanazon az úton Balabárból Alabárba. Tökéletes körülmények között megy, 
egyáltalán nem fúj a szél, 20 km/h sebességgel teker.

a) Mennyi idő alatt járja meg az utat oda-vissza 
megállás és pihenő nélkül?

b) Vajon módosul-e a menetideje másnap, és ha 
igen, akkor miként, ha Alabárból Balabár felé fúj 
a szél, ami 10 km/h-val változtatja a sebességét 
az oda- és a visszaúton is?

135. Egy kör alakú futópályán egymással szemben indult el Kirk és Spock. 18 perccel az indu-
lásuk után Kirk lefutotta a pálya 36%-át, Spock pedig a 24%-át, így csak 3,6 km maradt 
kettőjük között.

c) Milyen hosszú a futópálya?

d) Add meg Kirk és Spock sebességét m/s-ban és km/h-ban is!
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136. Biciklivel elgurultam egy part mentén haladó kis vitorlás mellett, mert meg akartam 
mérni a hosszát. Amikor egy irányba mentünk, és a legvégétől tartottam a legeleje felé, 
akkor 20 méter hosszúnak, amikor szemből mentünk el egymás mellett, akkor 5 méter 
hosszúnak mértem. A járművek sebessége állandó. Milyen hosszú valójában a vitorlás?

137. Bendegúz meglátogatta a völgy túloldalán lakó barátját, Rezsőt. Lefelé 5 km/h-val, felfelé 
3 km/h-val haladt. Rezső sajnos nem volt otthon, így Bendegúz sarkon fordult, és haza-
ment. Az oda-vissza utat 4 óra alatt tette meg. Milyen messze lakik Rezső Bendegúztól?

138. Egy vonat negyedóra alatt egyenletesen gyorsított, hogy elérje a 150 km/h-s utazási sebes-
séget, amivel a következő 2 órában egyenletes tempóban, megállás nélkül haladt. Végül 
újabb negyedóra egyenletes lassítás után megállt. Mennyi utat tett meg a 2,5 óra alatt?

Szöveges feladatok az összekeverésről

139. Hány liter vizet öntsünk 10 liter 75%-os kénsavoldathoz, hogy 60%-os oldatot kapjunk?

140. Hány deciliter vizet párologtassunk el 10 liter 75%-os alkoholból, hogy 80%-os alkoholt 
kapjunk?

141. Összekevertünk 3 liter 100%-os, 2 liter 60%-os és 5 liter 25%-os 
gyümölcslevet. Hány százalékos keveréket kaptunk?

142. 80%-os és 65%-os sóoldatunk van. Melyikből mennyit kell 
összekevernünk ahhoz, hogy 15 liter 75%-os sóoldatot kapjunk?

143. Hány százalékos volt az a cukoroldat, amit 3 liter 30%-os cukoroldattal összekeverve 
10 liter 65%-os keveréket kaptunk?

144. 13 liter citromléhez hozzáöntöttünk 27 liter 170 Ft-os narancslevet, így 1 liter keverék ára 
157 Ft-ra jött ki. Hány Ft-ba kerül 1 liter ebből a citromléből?

145. Egy csomag Mindenízű Cukorkában kétszer annyi kólás van, mint citromos, és negyed-
annyi ananászos, mint kólás. A kólás cukor tömege 4 g, a citromosé 5 g, az ananászosé 3 g. 
Melyikből mennyi van egy 261 grammos csomagban?
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146. Egy gyümölcsléüzemben egy liter almalé 260 Ft-ba, egy liter körtelé 300 Ft-ba kerül. 
Az üzemben 100 liter almás-körtés gyümölcslevet készítenek. Hány litert kell összekeverni 
az egyes fajtákból, hogy a vegyes gyümölcslé literenkénti ára 270 Ft legyen?

147. Egy zsákba összeöntöttem néhány 10, 20 és 50 Ft-os érmét, így kereken 1000 Ft-ot kap-
tam. Melyikből mennyit öntöttem a zsákba, ha kétszer annyi 10 Ft-ost tettem bele, mint 
20 Ft-ost?

148. Az óvoda mellé piros és kék színű elemekből járdaszegélyt fektetnek le. A piros elemek 
40 cm, a kék elemek 25 cm hosszúak.

a) Melyikből hány darabot használnak fel a 23 méter hosszú járda szegélyének megépíté-
séhez, ha több pirosat használnak fel, mint kéket?

b) Találj ki egy felrakási sorrendet, amivel szerinted látványos lesz ezeknek a járdaelemek-
nek a kinézete!

Szöveges feladatok munkáról

149. Elek 2,5 óra alatt magoz ki 5 kg meggyet.

a) Mennyi idő alatt végezne, ha segítene neki Géza 
is, aki egyedül szintén ennyi idő alatt végez vele?

b) Hány percre van szükségük akkor, ha hárman 
dolgoznak egyszerre, mert a munkába Tihamér 
is besegít, aki egyedül szintén csak 2,5 óra alatt 
végezne a magozással?

150. Diákmunkaként adatokat kell bevinnünk a számítógépbe. Én 5 perc alatt készítek el egy 
oldalt, te 3 perc alatt. Összesen 1200 oldallal kell elkészülnünk.

a) Mennyi idő alatt készítem el én az összes munkát?

b) Neked mennyi időre van szükséged, ha minden munkát egyedül szeretnél megcsinálni?

c) Hány óra alatt végzünk, ha együtt dolgozunk?

151. Nagyinál én 10 perc alatt eszem meg egy tepsi buktát, ketten együtt 6 perc alatt faljuk fel. 
Mennyi ideig tart neked egyedül?

152. Dóri 4, Virág 6 óra alatt süt meg 300 darab palacsintát.

a) Mennyi idő alatt végeznek, ha együtt dolgoznak?

b) Hány perc alatt készülnek el Zelmával együtt hárman, ha Zelma egyedül 3 óra alatt 
készen van?
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153. Gergő háromszor annyi idő alatt hasogatja fel estére a tü-
zelőt, mint Tóni. Ketten együtt 15 perc alatt készen vannak 
vele. Hány perc alatt végezne egyedül Gergő?

154. Zita 2 óra alatt, Enikő 6 óra alatt fúj fel 100 darab lufit. Ha Benő is beszáll segíteni, akkor 
1 óra alatt végeznek vele. Hány óra alatt fújja fel Benő egyedül mind a 100 lufit?

155. Gerzson 2 óra alatt, Viktor 3 óra alatt szedné tele a nagy ládát cseresznyével. Ha Linda és 
Annuska is segítene nekik, akkor 60 perc alatt végeznének. Hány óra alatt végezne egyedül 
Annuska, ha neki ez a hatalmas munka kétszer annyi ideig tartana, mint Lindának?

156. Ábel és Zsiga ugyanannyi idő alatt hámoznak meg egyedül egy tál almát. Máté kétszer 
annyi idő alatt, mint Zsiga. Ha mindhárman együtt dolgoznak, 8 perc alatt készen vannak. 
Hány perc alatt végezne Ábel és Zsiga, ha csak ketten dolgoznának?

157. A 24 órás focinapra mindig rengeteg lekváros kenyér készül. Levente 160 perc alatt, 
Kinga 4 óra alatt kenné meg egyedül a kenyereket. Hány óra alatt végeznének, ha fél óráig 
dolgoznának együtt, aztán Kinga elmenne egy órára bíráskodni, majd utána visszajönne, 
és újra segítene Leventének?

158. A csap 8 óra alatt, a slag 12 óra alatt tölti meg vízzel az egész medencét.

a) Mennyi idő alatt telik meg a medence, ha a csapból és a slagból is jön a víz?

b) Hány órára telik meg a medence, ha a csapot reggel 8-kor, a slagot csak 10.00-kor 
nyitom meg?

c) Hány órára lesz tele a medence fele, ha a sla-
got reggel 8-kor, a csapot pedig reggel 9-kor 
nyitom meg?

d) Mennyi idő alatt telik meg a medence, ha 
kinyitom a csapot is és a slagot is, de sajnos 
elfelejtettem bedugni a dugót? A lefolyón át 24 
óra alatt a medence teljes tartalma lefolyik.
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Szöveges feladatok a hétköznapi életből

159. Minden nyáron megrendezik a Klasszikus Zenei Fesztivált, rövidebb nevén a Klasszt. 
A Klassz idén augusztus 1-én, szombaton kezdődik, és augusztus 16-ig tart. Az öt testvér, 
Liza, Zoltán, Berci, Márta és Johanna idén is azt tervezik, hogy mindenképpen elmennek, 
hiszen tavaly remekül érezték magukat. Számold ki az alábbi információk és táblázatok 
alapján, hogy mennyibe kerülne ez ötüknek, és mettől meddig tudnának részt venni 
a Klasszon! Keresd meg a legolcsóbb megoldást!

• Minden olyan napra kell bérletet venni, amikor szeretnének az aznapi koncertekből leg-
alább egyet meghallgatni. A bérlet az összes aznapi koncert meghallgatására feljogosít.

• A bérlet tartalmaz egy ebédet vagy vacsorát, amit a helyi étteremben fogyaszthatnak el.

• Olyan időpontot keresnek, amikor mind az öten ráérnek.

• Pontosan öt éjszakát szeretnének ott tölteni.

• Az augusztus 7. délutáni koncertet mindenképpen szeretnék meghallgatni.

• Zoltán és Berci augusztus 4-én érnek haza az iskolai táborból, és legalább egy napot rá 
kell szánniuk arra, hogy minden ruhájukat kimossák, mielőtt újra útra kelnek.

• Liza és Márta a nyár minden hétvégéjén (pénteken, szombaton és vasárnap 8.00-tól 
22.00-ig) a családi cukrászdában dolgozik. Ha nincs más lehetőség, akkor egy hét végét 
kihagyhatnak.

• Johanna készül a felsőfokú nyelvvizsgára, így minden hétfőn és csütörtökön 16.00 
és 19.00 óra között különórára jár, de a tanár egyéb elfoglaltsága miatt az augusztus 
10-i órája kivételesen elmarad.

Klassz-bérletek Árak (1 fő)

16 napos bérlet 56 000 Ft

10 napos bérlet 42 000 Ft

5 napos bérlet 28 000 Ft

3 napos bérlet (péntek, szombat, vasárnap) 18 000 Ft

3 napos bérlet (hétköznap) 15 000 Ft

1 napos bérlet 9 000 Ft

Szállások Árak 

Panzió (2 ágyas szoba) 12 000 Ft/szoba/éj

Apartman (4 ágyas) 19 000 Ft/apartman/éj

Faház (3 ágyas szoba) 11 000 Ft/szoba/éj

Kemping (saját sátorral) 3200 Ft/fő + 1800 Ft/sátorhely/éj
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160. Remekül szerepeltél három barátoddal egy komolyzenei vetélkedőn. Egy 200 000   Ft-os 
kupont nyertetek négyen, amit a Klassz fesztiválon válthattok be. (Lásd előző feladat). 
A kupon máshol, illetve más időpontokban nem váltható be. Hogyan osztanátok be ezt 
a pénzt, és mennyit költenétek belőle, ha

a) a lehető leghosszabb ideig szeretnétek a fesztiválon részt venni?

b) legfeljebb 3 éjszakát tudtok ott eltölteni?

161. Iskolátok minden évben részt vesz az augusztus utolsó hétvégéjén rendezett lecsófesz-
tiválon. Minden osztályból egy csapat nevezhet. A feladat mindössze annyi, hogy egy 
bogrács ban 25 adag lecsót kell főzni. A legfinomabb lecsót főző osztály egy szabadnapot 
nyer, amit december 31-ig kell felhasználnia.

A lecsó receptjét Alajos nagymamájától kaptátok, aki évekig volt bajnok ezen a versenyen.

Lecsó (4 adag): A bográcsot felmelegítjük, 2 evőkanál olajat öntünk bele, majd rádobunk 
1 fej felkockázott vöröshagymát. A hagymát megdinszteljük, ráteszünk 2 gerezd szeletelt 
fokhagymát és 60 dkg felkarikázott paprikát. Ezután sót, borsot és köményt szórunk rá, 
majd kb. 10 perc alatt, folyamatosan kevergetve megpirítjuk. Hozzáadunk 2 hámozott, 
felkockázott paradicsomot, és pár perc elteltével rászórunk egy mokkáskanálnyi piros-
paprikát. Beleteszünk kb. 20 karika kolbászt, rotyogtatjuk kicsit, végül mehet bele a 4 fel-
vert tojás. Pár percnyi kavargatás után levesszük a tűzről, és készen is vagyunk.

a) Alakítsd a receptet 25 adagra, és add meg, melyik 
alapanyagból mennyit kell beszereznetek!

b) Becsüld meg, mennyi idő alatt készültök el a fő-
zéssel! Gondolj rá, hogy 25 adag lassabban fő meg, 
mint 4 adag, és arra is, hogy vajon mennyit vesz 
igénybe ennyi hozzávalót felaprítani!

c) Nézz utána az alapanyagok árának, és számítsd ki, 
mennyibe kerülne 25 adag elkészítése!

162. Erik három barátjával kitalálta, hogy váltóban körbefutják a Balatont. A táv 222 km, Erik 
átlagosan 9 km/h-val, Ibolya 7 km/h-val, Janka 8 km/h-val, Sanyi pedig 10 km/h-val fut. 
Mindenki legfeljebb 2 órán keresztül tudja tartani ezt a tempót, és utána legalább 3 órát 
pihennie kell. A távok csak 1, illetve 2 órás szakaszokra bonthatók. Hajnali 1 és 5 között 
mindenki csak 75%-on teljesít. Ez az időszak terheli meg leginkább a szervezetüket. 
A szintidő 30 óra. A futókat két biciklis segítő barátjuk kíséri, akiknél szükség esetén 
vannak izotóniás italok és energiaszeletek, ezekből mindenkinek tudnak adni.

a) Állíts össze egy olyan sorrendet, amelyben figyelembe veszed, hogy a csapat a lehető 
leggyorsabban végezzen ezzel a távval úgy, hogy 6 óránál kevesebbet, de 8 óránál 
többet senki nem futhat!

b) Mikor érnek célba, ha reggel 8 órakor indulnak?

c) Ki hány km-t fut összesen?
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Projektfeladat

 Szeretnétek a Határtalanul pályázattal Erdélybe kirándulni. Gerzson, akinek a nagyszülei 
ott élnek, beszélt a nagymamájával, és összeállított egy gyönyörű útitervet. Segítsetek 
elkészíteni a pályázat költségvetését az alábbi információk alapján!

• A kirándulást 6 napra tervezitek. Hétfőn hajnalban indultok, és szombat este értek haza.

• A programok:
1. nap: Hajnali indulás, majd megálltok Nagyváradon, a Királyhágón és Segesváron. 
A szállásotok Torockón lesz.
2. nap: Elmentek Tordára, majd délután a torockószentgyörgyi várhoz. Este a torockói 
szállásra mentek vissza.
3. nap: Az egyetlen buszmentes nap, a Székelykő megmászása, Torockó megismerése, 
legendák gyűjtése. A szállás természetesen továbbra is Torockón van.
4. nap: Elutaztok Kolozsvárra, majd a Tordai-hasadéknál túráztok. Ez lesz az utolsó 
éjszakátok a torockói szálláson.
5. nap: Nagyenyedre, majd Gyulafehérvárra utaztok. Délután a Szent Ferenc Alapítvány 
dévai árvaházába látogattok el. Az esti szállás Déván lesz.
6. nap: Elutaztok Vajdahunyadra, majd a hazafelé úton Aradon is megálltok. Este már 
mindenki otthon alszik.

a) Számoljátok össze, hány km-t fogtok busszal megtenni a hat nap alatt! Az útiköltség 
kiszámításánál 400 Ft/km árral számoljatok!

b) Nézzetek utána az interneten, milyen szállásokat találtok a megadott helyeken, és azok 
mennyibe kerülnek! Gondoljatok arra is, hogy legalább két kísérő tanár és két sofőr is 
utazik veletek, akiknek szintén kell szállást biztosítani!

c) Derítsétek ki, hol és mennyiért tudjátok megoldani a napi háromszori étkezést!
d) Nézzetek utána, milyen programokat lehet szervezni a megadott városokban, milyen 

nevezetességeket érdemes meglátogatni, és hova mennyibe kerül a belépőjegy!
e) Gondoljatok arra is, hogy mindenképpen kell mindenkire (gyerekre és tanárra is) 

biztosítást kötni!
f) Készítsetek egy részletes, tételes listát a kiadásokról, és számoljátok ki, hogy összesen 

mennyi pénzre lesz szükségetek a tervezett út megvalósításához!
g) Készítsetek egy prezentációt az útitervetekről, és röviden mutassátok be a helyi neveze-

tességeket!
h) Gondolkozzatok, hogy mivel tudnátok kedveskedni a Szent Ferenc Alapítvány által 

nevelt gyerekeknek! Ez a saját kiadásotok lesz. Gyűjtsétek össze az adományokat!
i)  Nézzetek utána, mi a hivatalos pénznem Romániában, és mennyiért tudtok költőpénzt 

váltani magatoknak! Becsüljétek meg, mennyi zsebpénzre lesz szükségetek az út során! 
Ez szintén a saját kiadásotok lesz.

j)  Nézzetek utána a külhoni magyarsággal kapcsolatos tudnivalóknak, és olvassatok utána 
a trianoni döntés előzményeinek és következményeinek!
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Pénzügyi feladatok, banki ajánlatok

163. Szeretnék bankkártyával pénzt felvenni az ATM 
automatából. Tudom, hogy minden hónapban az első 
két pénzfelvételem ingyenes, az utána következőkért 
a felvett összeg 0,5%-át számolja fel a bank költség-
ként. A számlámon a hónap elején 43 000 Ft volt. 
A hónapban felvettem először 8000, majd 6000, utána 
10 000 és végül 5000 Ft-ot. Mennyi pénz van most 
a számlámon?

164. Karesz számlájára havonta 160 000 Ft érkezik. Az albérlet és a rezsi díja összesen 
110 000 Ft, amit átutalással kell kifizetnie. Melyik számlacsomaggal mennyi pénz marad 
a számláján?

 I.  Hókusz számlacsomag költségei: havi díja 1990 Ft, átutalási díj 199 Ft + az átutalt ösz-
szeg 0,2%-a.

 II.  Pókusz számlacsomag költségei: havi díja 769 Ft, átutalási díj az átutalt összeg 0,7%-a.

165. 100 000 Ft-ot egy évre betettem a bankba. Az éves kamat 4%, ami azt jelenti, hogy ennyi-
vel több pénzem lesz az év végén. Mennyi pénzem lesz?

166. Van 50 000 Ft-om, amit a következő 3 hónapban biztosan nem szeretnék felhasználni. 
A bankban két lehetőség közül választhatok. Lekötöm a pénzemet 1 hónapra, és a hónap 
végén 0,01%-ot kamatozik. Utána a kamattal megnövelt pénzemet újra lekötöm egy hó-
napra, és ismét 0,01% lesz a kamat, majd ugyanezt megcsinálom a 3. hónapban is. A másik 
lehetőségem, hogy rögtön 3 hónapra kötöm le, így 0,05%-ot kamatozik a 3. hónap végére.

a) Melyik lehetőséggel hány forintom lesz a 3. hónap végén?

b) Legfeljebb hány forint kamatot kapnék, ha 1 000 000 Ft-ot tudnék lekötni?

167. Van 100 000 Ft-om, amire várhatóan 1 évig nincs szükségem. Két lehetőség közül vá-
laszthatok. Lekötöm a bankban 3 hónapra 0,05%-os kamattal, majd a 3 hónap elteltével 
a kamattal megnövelt értéket még háromszor újra lekötöm egymás után. A másik lehető-
ségem, hogy állampapírt veszek, ami 1 év alatt 2,5%-ot kamatozik. Ha esetleg az év köz-
ben mégis szükségem lenne a pénzre, mindkét esetben hozzájuthatok, de az állampapírnál 
minden kamat nélkül kapom vissza a befektetett összeget, míg a banki lekötésnél számít 
az addig lezárult, 3 havonta megszerzett kamat, tehát az is az enyém lesz. A bank egy akció 
keretében erre az évre nem számít fel kezelési költséget.

a) Melyik esetben mennyi pénzem lesz egy év múlva, ha közben nincs szükségem a pén-
zemre?

b) Mennyi pénzem lesz akkor, ha 7 hónap múlva mégis hozzá kell jutnom a pénzemhez?
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168. 100 000 Ft-ot betettem a bankba évi 4%-os kamatra, 6 havi kamatperiódussal. A 6 havi, 
azaz féléves kamatperiódus azt jelenti, hogy a bank az éves kamatot két részre bontja. 
Az első félév végén 2%-ot fizet, majd a 2%-kal megnövelt pénzünk az év végén újabb 
 2%-kal gyarapodik. Hány forintom lesz így az év végén?

169. 100 000 Ft-ot betettem a bankba évi 4%-os kamatra, 3 havi kamatperiódussal. Mivel 
a 3 hónap az év negyede, így a bank az éves kamatot négy egyenlő részre bontja, tehát 
a négy negyedév végén mindig 1% kamatot fizet. Ez azt jelenti, hogy negyedévente 1%-kal 
több pénzünk lesz, és a kamattal megnövelt pénzünk kamatozik tovább. Számítsd ki, hány 
forintom lesz az év végén!

170. Betettem a bankba 100 000 Ft-ot 3 évre. Az éves kamat 
2,5%, amit a bank minden év  végén jóváír, tehát az év végi 
kamattal megnövelt pénzünk kamatozik tovább. Hány 
forintom lesz a harmadik év végén?

171. Betettem a bankba 100 000 Ft-ot 2 évre. Az éves kamat 3,5%, amit a bank az első év végén 
jóváír, és az év végi kamattal megnövelt pénzünk kamatozik tovább a második évben.

a) Mennyi lesz a nyereségem a második év végén?

b) Mit gondolsz, ha kétszer annyi forintot teszek be, kétszer annyi lesz a nyereség? Vála-
szodat indokold!

172. Betettem a bankba 500 000 Ft-ot évi 4%-os kamatra, de sajnos előbb ki kellett vennem. 
Ilyenkor a bank csak a kamat időarányos részét fizeti ki, tehát pl. harmadannyi időre csak 
harmadannyi kamatot fizet.

a) Mennyi pénzem lesz, ha fél év után veszem ki a pénzemet?

b) Mennyi pénzem lesz, ha csak 3 hónapig kamatozott a pénzem?

Hitelfelvétel

173. A hitelkártyádon 100 000 Ft van, amit szabadon elkölthetsz. 
Arra azonban figyelned kell, hogy legkésőbb a következő 
hónap 15. napjáig visszafizesd az innen felhasznált pénzt. Ha 
a visszafizetéssel késel, a bank 37% kamatot számol fel rá, így 
ennyivel többet kell vissza fizetned, függetlenül attól, hogy 
hány napot késtél a befizetéssel. A múlt hónapban elköltöttél 
belőle 25 000 Ft-ot, de sajnos csak a következő hónap 20. 
napján tudod visszafizetni a hiányzó összeget. Mennyit kell 
így visszafizetned?
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174. Sok minden közbejött ebben a hónapban, így igénybe vetted a folyószámlahiteledet, 
és elköltöttél róla 37 000 Ft-ot. A bank 22% kamatot számolt fel az elköltött összegre. Hány 
forintot kellett visszafizetned?

175. Szeretnék 1 000 000 Ft kölcsönt felvenni, és 24 hónap alatt törleszteni. Kölcsönt akkor 
kapok, ha igazolni tudom, hogy a nettó fizetésem legalább 50%-a fedezi a havi törlesztő-
részletet. A havi törlesztőrészlet 51 030 Ft lesz.

a) Legalább hány Ft legyen a nettó fizetésem?

b) Mennyi bruttó fizetésnek felel ez meg, ha a nettó fizetésed a bruttó béred kb. 66,5%-a?

c) A kölcsönhöz be kell fizetned egy egyszeri folyósítási díjat is, 7500 Ft-ot. Hány forintot 
fizetsz a banknak összesen a 24. hónap végére?

176. 500 000 Ft kölcsönt vettél fel a bankból, és 799 320 Ft-ot kell visszafizetned. A havi tör-
lesztőrészleted 13 322 Ft. Hány évre vetted fel a kölcsönt?

177. A banknak a felvett kölcsönödre 7 év alatt 9 632 000 Ft-ot fizetsz vissza havi egyenlő 
részletekben. Ez az összeg 37,6%-kal több, mint amennyi kölcsönt felvettél.

a) Mennyi a havi törlesztőrészleted?

b) Hány forint kölcsönt vettél fel eredetileg?

178. Felvettél a bankból 3 500 000 Ft kölcsönt, és tíz éven keresztül havi 47 250 Ft-ot fizetsz vissza.

a) Hány forinttal fizettél vissza többet, mint amennyit eredetileg felvettél?

b) Az eredetileg felvett összeg hány százalékát fizetted vissza?

179. 3 000 000 Ft kölcsönt vettél fel a bankból. Ha 5 év alatt fizeted vissza, havi 73 300 Ft-ot, ha 
7 év alatt, akkor havi 60 000 Ft-ot kell visszafizetned. Az egyszeri folyósítási díj mindkét 
esetben 22 500 Ft. Számítsd ki, melyik törlesztési móddal fizetsz vissza többet, és mennyivel!

180. 5 000 000 Ft kölcsönt vettél fel a banktól 7 éves futamidőre. Ha tudod igazolni, hogy a havi 
nettó fizetésed 250 000 Ft felett van, akkor havi 86 990 Ft, ha nem tudod igazolni, akkor havi 
94 200 Ft a havi törlesztőrészleted. Az egyszeri folyósítási díj mindkét esetben 37 500 Ft.

a) Melyik esetben mennyi pénzt kell visszafizetned a banknak?

b) Hány forinttal kell kevesebbet visszafizetned, ha több a fizetésed, mint 250 000 Ft?
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181. Felvettél 4 500 000 Ft kölcsönt a bankból, amit 7 éven keresztül havi 84 330 Ft törlesztő-
részlettel tudsz visszafizetni. A bank különleges akciója keretében a folyósítási díj 0 Ft. 
2 év múlva azonban sikerült 1 000 000 Ft-ot előtörlesztened, így összesen 4 év és 10 hónap 
alatt, változatlan havi díjjal ki tudtad fizetni a tartozásodat.

a) Hány forintot kellett volna eredetileg visszafizetned?

b) Hány forintot fizettél valójában vissza?

c) Mennyit sikerült spórolnod az előtörlesztéssel?

182. 2 500 000 Ft kölcsönt vettél fel 8 évre, a havi törlesztőrészleted 43 430 Ft. Olyan ügyesen 
gazdálkodsz, hogy havi 5000 Ft-tal többet tudsz törleszteni, így 6 év és 8 hónap alatt visz-
szafizeted minden tartozásodat. A bank különleges akciója keretében a folyósítási díj 0 Ft. 
Hány forinttal kellett volna többet visszafizetned az eredeti hitelkonstrukció szerint?

Projektfeladat

Manapság mindenhonnan azt halljuk, hogy vigyáznunk kell a Földre, mert fogytán 
vannak az erőforrásai. Fenyeget a klímaváltozás veszélye, így mindent meg kell tennünk 
annak érdekében, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat.

Az ökológiai lábnyom egy olyan érték, amely megmutatja, hogy mennyire tudjuk jól 
hasznosítani a Föld javait. Ez a mutató tükrözi, hogy például egy adott háztartás mennyi 
levegőt, vizet, termőföldet, erőforrást használ ahhoz, hogy a kívánt életszínvonalát tartani 
tudja. Minél alacsonyabb ez az érték, annál ügyesebben vezetjük a háztartásunkat.

 Beszéljétek meg, milyenek a táplálkozási szokásaitok!

a) Ki mennyi húst fogyaszt? Van-e köztetek vagy ismerőseitek között vegetáriánus?

b) Szoktatok-e figyelni rá, hogy magyar terméket vásároljatok?

c) Jártok-e étterembe? Szoktatok-e gyorsétteremben enni?

d) Gyakran jártok-e ennivalót venni, vagy van esetleg zöldség, gyümölcs a kertetekben, 
akár haszonállat is a ház körül?

e) Szoktatok-e ennivalót kidobni?

 Beszéljetek a közlekedési szokásaitokról!

a) Mivel jártok iskolába?

b) Szokott-e a családotok tömegközlekedéssel utazni, 
vagy szívesebben jártok autóval?

c) Jártok-e nyaralni, és ha igen, mivel utaztok oda?
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 Beszéljetek a szelektív hulladékgyűjtésről!

a) Mit jelent a szelektív szó?

b) Hogyan tudjátok a szelektív gyűjtést megvalósítani otthon és az iskolában?

c) Szoktatok-e valamit újrahasznosítani?

d) Hogyan kell komposztálni?

e) Hogyan lehet minimális mennyiségűre csökkenteni a háztartási hulladékot?

 Beszéljetek a vásárlási szokásaitokról!

a) Gyakran vesztek vagy kaptok új holmikat?

b) Szoktatok valakitől használt tárgyakat (ruhákat, játékot…) kapni?

c) Mit csináltok az elszakadt, és mit a kinőtt ruhákkal?

d) Hova teszitek azokat a játékokat, amelyekre már nincs szükségetek?

 Nézzetek utána, hogy vannak-e otthon energiatakarékos berendezéseitek (pl. mosógép, 
porszívó, mosogatógép, hűtőszekrény…)!

 Keressetek az interneten olyan oldalt, melynek segítségével ki tudjátok számítani a saját 
ökológiai lábnyomotokat!

A feladatotok a következő: Örököltetek egy nagy telket, amelyre tudtok egy házat építeni 
a családotoknak. A telken kényelmesen elfér egy akár 100 m2 alapterületű ház is. Az udvar 
hatalmas, tudtok állatokat tartani és növényeket termeszteni.

Nézzetek utána, mik azok az energiatakarékos házak!

a) Vizsgáljátok meg, milyen ezeknek a házaknak a hőszigetelése! Nézzetek utána, miért 
fontos, hogy egy háznak a lehető legjobb legyen a hőszigetelése!

b) Olvassatok utána annak is, van-e megújuló energiával működő fűtésrendszer!

c) Nézzetek utána, mennyibe kerül egy könnyűszerkezetes készházban 1 m2, és számítsá-
tok ki, mennyibe kerül egy 100 m2 alapterületű ház felépítése!

d) Mit gondoltok, hány négyzetméteres házra van szüksége egy négyfős családnak? 
Tervezzetek ehhez egy méretekkel ellátott alaprajzot!

e) Mindenképpen tervezzetek napelemeket a tetőre! Gondoljátok át, hogy mi mindenen 
múlik egy ilyen befektetés megtérüléséhez szükséges idő!

f) Milyen haszonállatokat tartanátok szívesen? Számítsátok ki, milyen anyagi vonzata van 
ennek havonta!

g) Gondoljátok végig, milyen növényeket érdemes termeszteni a kertben!

h) Készítsetek egy rövid prezentációt a munkátokról!
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7. A függvény fogalmának előkészítése

1. Milyen szabály alapján készülhettek az alábbi párok? Mi lehet annak a két halmaznak 
a neve, amelynek elemei között létrejött a hozzárendelés?

a) Anna – szőke, Artúr – barna, Albert – barna, Alma – vörös

b) Béla – fagyi, Brúnó – vitorlás hajó, Bea – virág, Baltazár – létra

c) cica – 4, hangya – 6, hal – 0, pók – 8, katica – 6

d) 1. – magyar irodalom, 2. – ének, 3. – matematika, 4. – testnevelés, 5. – osztályfőnöki

2. Az osztályfőnök év vége előtt egy cetlit talált az osztályban, amin a következő állt: iro-
dalom: 4,67; matek: 4,12; angol: 3,85; tesi: 4,9. Nevezd meg a két halmazt, amik között 
a hozzárendelés létrejött! Mi lehet a hozzárendelés?

3. A konyhaasztalon a következő bevásárlólista látható: alma 2 kg, cseresznye 1 kg, sárga-
barack 0,5 kg, paradicsom 6 db, paprika 4 db, leveszöldség 1 csomag. Nevezd meg a két 
halmazt és a köztük lévő hozzárendelést! 

4. Fogalmazz meg (legalább) egy hozzárendelést a két halmaz elemei között! Minden elem 
csak egy párban szerepeljen.

a) {az osztály tanulói}, {1; 2; 3; 4; 5}

b) {forgalomban lévő gépkocsik}, {rendszámok}

c) {iskola diákjai}, {iskola tanárai}

d) {magyar állampolgárok}, {hónapok}

5. Egy tánctanfolyamra egyénileg lehet jelentkezni. A tanfolyamot azonos számú férfival 
és nővel indítják el. Minden órán mindenki mással táncol. A tánctanár rendelkezésére áll 
a táncosok neve, életkora, magassága, cipőmérete. Találj ki minél több szempontot, amely 
alapján különböző beosztásokat lehet készíteni! Miért egyértelműek ezek a beosztások?
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6. A magyar állampolgárok azonosítására a személyi igazolványuk szolgál. Miért nem 
elegendő erre a nevük vagy a születési dátumuk?

7. A nyári napközis táborban a szervezők számokkal ellátott láthatósági mellényt adnak 
a gyerekekre, hogy könnyebben megtalálják őket a játszótéren. Mi az a két halmaz, ami 
között létrejött a hozzárendelés?

8. Találj ki hozzárendeléseket! Nevezd meg a két halmazt és a köztük lévő kapcsolatot! 
Döntsd el, hogy milyen típusúak: párba állíthatók az elemek, vagy van olyan köztük, 
amelyiknek több „párja” is van!

9. Milyen szabály alapján kerültek a felső sor számai alá az alsó sor számai? 

 a) 

1 2 3 4 5

3 4 5 6 7
 b) 

1 2 3 4 5

3 6 9 12 15

 c) 

1 2 3 4 5

3 7 11 15 19
 d) 

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

10. Milyen szabály alapján kerültek a felső sor számai alá az alsó sor számai?

 a) 

0 4 8 12 16

0 3 6 9 12

 b) 

0 1 2 3 4

−1 −4 −7 −10 −13

 c) 

0 3 6 9 12

2 3 4 5 6

 d) 

1 3 5 7 9

1 2 3 4 5
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11. Milyen szabály alapján kerültek a felső sor számai alá az alsó sor számai?

 a) 

−2 −1 0 1 2

2 1 0 1 2

 b) 

−2 −1 0 1 2

3 2 1 2 3

 c) 

−2 −1 0 1 2

2 1 0 −1 −2

 d) 

−2 −1 0 1 2

3 2 1 0 −1

12. Milyen szabály alapján kerültek a felső sor számai alá az alsó sor számai?

 a) 

−2 −1 0 1 2

4 1 0 1 4

 b) 

−2 −1 0 1 2

−4 −1 0 −1 −4

 c) 

−2 −1 0 1 2

5 2 1 2 5

 d) 

−2 −1 0 1 2

0 −3 −4 −3 0

13. Készíts táblázatot az előző feladatok mintájára az első 5 pozitív egész számmal úgy, hogy 
az alsó sorban lévő számokat a megadott szabály alapján számold ki!

a) A szám kétszeresénél eggyel nagyobb szám.

b) A szám ellentettjének a fele.

c) A szám önmagával vett szorzata.

d) A szám negyede.

14. Készíts táblázatot az előző feladatok mintájára úgy, hogy az alsó sorban lévő számokat 
a megadott szabály alapján számold ki! A felső sorban lévő számok legyenek: −2, −1, 0, 1, 2. 

a) A szám kétszeresénél eggyel kisebb szám.

b) A szám ellentettjének a kétszerese.

c) A szám szorozva az 1-gyel nagyobb számmal.

d) A szám szorozva a 2-vel kisebb számmal.
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15. Ábrázold derékszögű koordináta-rendszerben a következő pontokat: A(0; 0), B(1; 3), 
C(2; −3), D(3; 0), E(4; 4), F(5; 4). Ezután vonalzóval hozd létre az AB, BC, CD, DE, EF 
szakaszokat. Ezen a töröttvonalon egy hangya halad végig az A pontból az F pontba. 
Válaszolj a következő kérdésekre!

a) Felfelé, vagy lefelé halad az AB szakaszon?

b) Felfelé, vagy lefelé halad az BC szakaszon?

c) Felfelé, vagy lefelé halad az CD szakaszon?

d) Felfelé, vagy lefelé halad az DE szakaszon?

e) Felfelé, vagy lefelé halad az EF szakaszon?

f) Melyik pont van a legtávolabb az x tengelytől?

g) Melyik pont van a legközelebb az x tengelyhez? 

h) Hány pontja van a szakaszoknak az x tengelyen? Add meg ezeknek a pontoknak 
a koordinátáit!

16. Döntsd el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

a) Ha két mennyiség egyenesen arányos, akkor a hányadosuk állandó.

b) Ha két mennyiség egyenesen arányos, akkor a szorzatuk állandó. 

c) Ha két mennyiség fordítottan arányos, akkor a hányadosuk állandó. 

d) Ha két mennyiség fordítottan arányos, akkor a szorzatuk állandó. 

17. Egyenes arányosság van-e a következő mennyiségek között?

a) A megvásárolt vonaljegyek száma és az értük fizetett pénz.

b) A munkagépek száma és az elvégzendő munkához szükséges időmennyiség.

c) A könyvek száma és a bennük lévő lapok száma.

18. Fordított arányosság van-e a következő mennyiségek között?

a) A munkagépek száma és az elvégzendő munkához szükséges időtartam.

b) A zsebpénzemből megvásárolható cukorkák értéke és darabszáma (amennyit abból 
a fajtából meg tudok venni).

c) A napi minimum- és maximum-hőmérséklet.
C2

M
Z
I
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19. Döntsd el az alábbi grafikonokról, hogy egyenes vagy fordított arányosságot ábrázolnak! 
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20. Júlia minden hónapban kiszámolta a megszerzett jegyek átlagát, és év végén megmutatta 
a szüleinek.

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
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s
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s
június

a) Mennyi volt az átlaga októberben?

b) Hány hónapban volt négyesnél jobb a tanulmányi átlaga?

c) Melyik volt a legeredményesebb hónap?

d) Mikor volt a legalacsonyabb az átlaga?

e) Melyik hónapban volt 3,8 az átlaga?
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21. Egy bevásárlóközpont mélygarázsának bejáratánál egész nap tábla mutatja a szabad helyek 
számát. Az egyik nap reggeli adatait – tízperces bontásban – a következő grafikon mutatja:

0
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0
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:00
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:10
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10

:50
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a) Mikor érkezett az első autó 8 óra után?

b) Mikor volt pontosan 10 szabad hely a parkolóban?

c) Mennyi szabad hely volt 10:30-kor?

d) Készíts táblázatot a következő időpontok és a hozzájuk tartozó számok felhasználásá-
val: 8:00, 8:10, 9:00, 9:40, 10:30!

e) 9:40 és 11:00 óra között az érkező vagy a távozó autók száma volt a nagyobb?

22. Máté elsétált a bicikliszervizbe, átvette a megjavított biciklijét, majd hazatekert. Odafelé 
bement még a pékségbe is kenyérért. A grafikon segítségével válaszolj a kérdésekre!
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a) Milyen sebességgel sétált, illetve biciklizett Máté?

b) Távolléte során mennyi időt töltött egy helyben?

c) Mikor volt az otthonától 500 méterre?

d) Mikor ért haza, ha 9:12-kor indult el?
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23. Alina vett három különböző magasságú és vastagságú gyertyát. A 4 cm és a 8 cm magas 
gyertya 8 óra alatt ég le, a 10 cm magas gyertya pedig 5 óra alatt. 

a) Ábrázold derékszögű koordináta-rendszerben a három gyertya magasságát az eltelt 
idő függvényében, ha ugyanakkor gyújtjuk meg őket, és a magasságuk az idő elteltével 
egyenletesen csökken!

b) Alina szeretné, hogy legyen olyan pillanat, amikor mindhárom gyertya ugyanolyan 
magas. Először a 8 cm magas gyertyát gyújtja meg. Mennyit várjon a másik két 
gyertya meggyújtásával, hogy sikerüljön a terve?

c) Ábrázold derékszögű koordináta-rendszerben a három gyertya magasságát az eltelt 
idő függvényében a módosított esetben is!

24. A vázlatrajz néhány csomag cukor árát és tömegét mutatja. Minden pont egy-egy konkrét 
csomaghoz tartozik. A vázlatrajz alapján válaszolj a kérdésekre!

tömeg

ár

A

B

C

D

E

F

Melyik a 

a) legkönnyebb, b)  legnehezebb, c) legolcsóbb, d) legdrágább

csomag?

e) Vannak-e azonos tömegű csomagok?

f) Vannak-e azonos árú csomagok?

g) A és B közül melyik éri meg jobban?

h) C és D közül melyik éri meg jobban?

i) Van-e két azonos egységárú csomag?

25. Téglalap alakú táborhelyet szeretnénk kialakítani a kemping kerítése mellett. A három 
oldal kijelölésére 60 méter kötél áll a rendelkezésünkre, vagyis olyan téglalapokat jelölhe-
tünk ki, melyek három oldalhosszának összege 60 méter.

a) Készíts hét lehetséges adattal értéktáblázatot a táborhely szélességéről, hosszúságáról 
és területéről!

b) Véleményed szerint mikor lesz legnagyobb a táborhely?
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26. Melyik görbével tudnád a leginkább kapcsolatba hozni a következő történéseket? Ha nem 
találsz megfelelőt, vagy tudsz jobbat, akkor rajzolj újat!

I. II. III. IV. V.

x x x x x

y y y y y

a) Az árak most lassabban növekednek, mint korábban.

b) Ha nagyon olcsón adja a gazda a tojásokat, akkor ráfizet. Ha nagyon drágán, az sem jó 
neki.

c) A megvásárolt burgonya ára a burgonya tömegétől függ. 

d) Minél kisebbre vágom a süteményt, annál több darab fér a dobozba. 

27. Felülről téglalap alakú úszómedence oldalnézetét mutatja az ábra. A feltöltéséhez a víz 
egyenletes sebességgel ömlik a medencébe egy csövön keresztül.

Rajzolj egy vázlatos görbét arról, hogyan változik a vízszint magassága az idő függvényé-
ben!

28. Felülről téglalap alakú úszómedence oldalnézetét mutatja az ábra. A feltöltéséhez a víz 
egyenletes sebességgel ömlik a medencébe egy csövön keresztül.

Rajzolj egy vázlatos görbét arról, hogyan változik a vízszint magassága az idő függvényé-
ben!

29. A megadott térképvázlat egy útszakaszt mutat. Bea az egyenes részeken mindig a megen-
gedett sebességgel halad. A kanyarok előtt a kanyar mértékétől függően lassít, utána ismét 
felveszi a megengedett sebességet. Ábrázold Bea sebességét ezen az útszakaszon!
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30. Az első nyolc pozitív páros számból és azok pozitív osztóiból képezz rendezett párokat! 
Melyik páros számhoz tudtad

a) a legkevesebb számot párként hozzárendelni;

b) a legtöbb számot párként hozzárendelni?

c) Egyértelmű ez a hozzárendelés?

31. Az első nyolc pozitív páros szám mindegyikéhez rendeld hozzá a pozitív osztóinak szá-
mát.

a) A hozzárendelést rögzítsd egy táblázatban!

b) Egyértelmű ez a hozzárendelés?

32. Legyen az A halmaz a pozitív egész számok halmaza, a B halmaz a tízes számrendszer 
számjegyeinek halmaza. Az A halmaz minden eleméhez rendeljünk hozzá egy elemet 
a B halmazból.

I. Az A minden eleméhez rendeljük hozzá a legnagyobb helyi értékén lévő számjegyét.

II. Az A minden eleméhez rendeljük hozzá a legkisebb helyi értékén lévő számjegyét.

a) Az I. esetben hányszor szerepelnek a hozzárendelésekben a különböző számjegyek, 
ha az A halmazból az első 180 számot vesszük?

b) A II. esetben hányszor szerepelnek a hozzárendelésekben a különböző számjegyek, 
ha az A halmazból az első 180 számot vesszük?

33. Anna, Bea, Cili és Dia rendszeresen versenyt futnak. Minden lehetséges sorrendhez hoz-
zárendelik és kihirdetik a futam győztesét. A versenyeken nincs holtverseny. Az A halmaz 
elemei az összes lehetséges sorrend, a B halmaz elemei a verseny szereplői.

a) Egyértelmű-e ez a hozzárendelés? 

b) Hány elemű az A halmaz? 

c) Add meg az A halmaz azon elemeit, amelyekhez a B halmazból Dia tartozik!

d) Az egyik futamot Bea nyerte, és tudjuk, hogy Anna nem lett az utolsó. Add meg 
az A halmaz ennek megfelelő elemeit!

34. Adott két halmaz: A = {−1; 0; 1}, B = {2; 4; 6}.

a) Az A halmaz minden eleméhez tartozzon egy elem a B halmazból, és a B halmaz 
minden eleme szerepeljen hozzárendeltként! Adj meg egy ilyen hozzárendelést a két 
halmaz elemei között!

b) Az előző feltételeket betartva, hányféle hozzárendelést tudnál kialakítani?
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35. Adott két halmaz: A = {a szabályos dobókockával dobható értékek}, B = {a tízes számrend-
szer számjegyei}. Az A halmaz elemeihez rendeljük hozzá a B halmazból azt a számot, 
amely nála 1-gyel kisebb.

a) Egyértelmű-e ez a hozzárendelés?

b) A B halmaz mely elemei nem lehetnek hozzárendeltek?

c) Az A halmazból legyen a kiválasztott a 3. Mit rendelünk hozzá?

d) A B halmazból kiválasztottuk az 5-öst. Melyik A-beli számhoz rendeljük ezt a számot?

36. Egy hetedikes osztály tanulóinak halmaza az A halmaz. A B halmazban az előző 20 év 
összes napjának dátuma található.

a) Az A halmaz minden eleméhez rendeljük hozzá a születésnapját a B halmazból! 
Egyértelmű-e ez a hozzárendelés?

b) A B halmaz elemeihez rendeljük hozzá az A halmazból azon diákot, aki aznap szüle-
tett. Egyértelmű-e ez a hozzárendelés?

37. Két dobókockával dobunk. A dobott két értékből készítjük a rendezett (a; b) számpárt 
úgy, hogy a ≥ b. Az A halmaz elemei legyenek ezek a számpárok, a B halmaz elemei 
a természetes számok! Minden dobáshoz rendeljük a B halmazból az a – b értéket!

a) Dobtunk egy 4-est és egy 6-ost. Mit rendelünk hozzá?

b) Melyik számpárhoz rendelhettük a 4-et?

c) A B halmaz mely elemei lehetnek hozzárendelt értékek?

38. Legyen A a pozitív kétjegyű számok halmaza. Írd fel azokat a rendezett (a; b) számpárokat 
(a és b is az A halmazból való), amelyekre

a) a – b > 87;

b) |a – b| > 87!

c) Hány rendezett számpár tesz eleget az a – b < 2 feltételnek?

39. Az A és a B halmaz között van egy hozzárendelési szabály, aminek az alkalmazásával 
néhány A halmazbeli számhoz megadtuk a hozzárendeltjét a B halmazból. Az A halmaz 
a tízes számrendszer pozitív számjegyeit tartalmazza, a B halmaz pedig az egész számokat.

Az A elemei 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hozzárendelt elemek a B-ből 5 3 3 4 6

a) A táblázat alapján találd ki, mi lehet a hozzárendelési szabály? (Segít, ha az A halmaz 
elemeit betűkkel írod le!)

b) Add meg a fenti táblázat hiányzó számait!
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40. Az A és a B halmaz között van egy hozzárendelési szabály, aminek az alkalmazásával 
néhány A halmazbeli számhoz megadtuk a hozzárendeltjét a B halmazból. Az A halmaz 
a kilenc legnagyobb pozitív háromjegyű számot tartalmazza, a B halmaz pedig az egész 
számokat.

Az A elemei 991 992 993 994 995 996 997 998 999

Hozzárendelt elemek a B-ből 19 20 24 27

a) A táblázat alapján találd ki, mi lehet a hozzárendelési szabály!

b) Add meg a fenti táblázat hiányzó számait!

41. Az ABC derékszögű háromszögeknek a C csúcsánál van a derékszög. Legyen a H1 halmaz-
ban a derékszögű háromszögek A csúcsánál lévő összes lehetséges szöge, a H2 halmazban 
pedig legyenek a hegyesszögek. Minden H1 halmazban lévő szöghöz hozzárendeljük 
a háromszög B csúcsánál lévő szögét.

a) Mit rendelünk a következő H1-beli szögekhez: 12°, 22,5°, 45°, 89°, 89,9°?

b) Melyik szöghöz rendeltük a következő H2-beli szögeket: 19°, 21,5°, 45°, 67°, 88°?

c) Egyértelmű-e ez a hozzárendelés?

d) Jelöljünk α-val egy tetszőleges H1-beli szöget! Add meg képlettel, hogy melyik H2-beli 
elemet rendeljük hozzá!

42. Igor orvosa tanácsára minden reggel ébredés után megméri a testtömegét. Egy hét ered-
ményét mutatja a következő táblázat.

A hét napjai hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

A testtömeg (kg) 78,2 77,8 78,5 78,5 78,5 79,2 78,8

a) Melyik napon volt a legkisebb a testtömege a vizsgált tartományban?

b) Melyik napon volt a legnagyobb a testtömege a vizsgált tartományban?

c) Készíts az adatok alapján grafikont!

d) Mennyit mért a következő hétfőn, ha ezzel nem változott a vizsgált nyolc napban 
az átlag testtömege?

e) Mikor mondhatja Igor, hogy csökkent a testtömege?

f) Mikor mondhatja Igor, hogy nőtt a testtömege? B3

S
A
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43. Bence elment vásárolni a lakásához közeli kisboltba, majd a vásárlás után hazament. 
A mozgását az alábbi grafikon mutatja. 
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a) Milyen távolságra van a bolt a lakásától?

b) Hány perc alatt ért oda?

c) Hány percet töltött a boltban?

d) Mikor ment gyorsabban, oda vagy vissza?

44. Keress kapcsolatot a táblázatban megadott értékek között! Írd fel, amit megállapítottál!

x 50 12 60 100 90

y 60 90 60 40 10,5

z 70 78 60 40 79,5

45. A táblázatban szereplő x értékek 2-nél nagyobb egész számok lehetnek. Keress összefüg-
gést a táblázatban megadott párok között, és írd fel a kapcsolatukat!

x 3 5 6 10 12

y 180 540 720 1440 1800

46. Egy társaság tagjainak a száma x. Tudjuk, hogy mindenki mindenkivel kezet fog. A kézfo-
gások száma y. Minden pozitív egész x-hez rendeld hozzá a megfelelő y-t!

a) Add meg a táblázat hiányzó értékeit!

b) Add meg az x és az y közötti kapcsolatot képlettel! 

x 2 4 8

y 10 15 190

47. Ábrázolj a koordináta-rendszerben hat olyan pontot, amelynek a második koordinátája 
kétszer akkora, mint az első! Mit állapíthatsz meg a hat pont elhelyezkedéséről?
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48. Ábrázolj a koordináta-rendszerben hat olyan pontot, amelynek a második koordinátája 
harmada a pont első koordinátájának!

a) Adj meg három olyan pontot, amely megfelel a fenti feltételnek, és minden koordiná-
tája egész szám!

b) Mit állapíthatsz meg a feladatban szereplő pontok elhelyezkedéséről?

49. Egy felül nyitott kocka élének hossza x cm. A kocka felszíne y cm2. Minden pozitív x-hez 
rendeld hozzá a megfelelő y-t! 

a) Foglald táblázatba az összetartozó értékéket, és add meg a hiányzókat!

x = 1,1;  2;  3,5;  4,2

y = 1,25;  45;  61,25;  125

b) Add meg az x és az y közötti kapcsolatot képlettel!

50. Mi jellemzi a P és a Q pontot összekötő egyenest a koordináta-rendszerben?

a) P(4; 2), Q(10; 5)

b) P(a; b), Q(c; d), ahol 0 0= ≠, ,a
b

c
d

d ≠

51. Add meg a Q és az R pont hiányzó koordinátáját úgy, hogy a P, Q, R pontokra illeszkedjen 
egy, az origón átmenő egyenes!

a) P(3; 6), Q(4,5; y), R(x; 9,2)

b) P(–3; 1), Q(4,5; y), R(x; -
7

3
)

52. Az alábbi mennyiségek közül melyek állnak egyenes arányban egymással?

a) egy ember életkora – tömege

b) egy ember életkora – lábmérete

c) a megvásárolt tojások darabszáma – a fizetendő összeg

d) egyenletes sebességgel megtett séta időtartama – hossza

e) a fagylalt gombócainak száma – fizetendő összeg

f) a pozitív egész szám nagysága – osztóinak száma 

53. Ábrázold közös koordináta-rendszerben a következő hozzárendeléssel megadott egyenes 
arányosságok grafikonját!

a) f(x) = 2x; g(x) = j x x( )=−1

2
; h(x) = −2x; j(x) = j x x( )=−1

2

b) Mindegyik grafikonról adj meg 3 különböző pontot a koordinátáival!

c) Mit veszel észre az egy grafikonra illeszkedő pontok koordinátáiról?
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54. A táblázatban szereplő x és y értékek egyenes arányosságot fejeznek ki. Határozd meg 
a táblázat hiányzó értékeit!

x −4 3 4 7,1

y −2,2 3,3 5,5

55. Döntsd el, hogy az ábrán látható grafikonok közül melyik mutat egyenes arányosságot!

a) 

x

y
 b) 

x

y
 c) 

x

y
 d) 

x

y

56. Egy csokoládékülönlegességből egy darab tömege 12 gramm. A csokikat különböző 
kiszerelésekben forgalmazzák. Hány gramm csokoládé van a

 a) 10; b) 16;  c) 20; d) 42 darabot tartalmazó dobozban?

 e) Egyenes arányosság van-e a dobozokban lévő csokoládé darabszáma és tömege 
között?

57. A körtebefőtt készítésekor a 9,8 kg körtéből 14 egyforma üveget lehetett megtölteni. 

a) Hány ugyanilyen méretű üveg befőtt készülne 5,6 kg, 10,5 kg, 12,6 kg, 11,2 kg körtéből?

b) Hány kilogramm körtére van szükség 7 db, 9 db, 21 db, 30 db üveg megtöltéséhez? 

58. Peti négy szabályos háromszöget rajzolt az írólapjára. A háromszögek oldalhossza 0,5 cm, 
1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm.

a) Készíts táblázatot az oldalhosszakról és a kerületekről!

b) Milyen összefüggés van a két mennyiség között?

c) Ábrázold koordináta-rendszerben az összetartozó értékpárokat!

59. Anna három szabályos ötszöget rajzolt a füzetébe, melyek oldalhossza 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm.

a) Készíts táblázatot az oldalhosszakról és a kerületekről!

b) Milyen összefüggés van a két mennyiség között?

c) Ábrázold koordináta-rendszerben az összetartozó  értékpárokat! 

60. 5,5 kg sóoldatban 160 gramm só van.

a) Hány gramm sót tartalmaz ebből az oldatból 1,375 kg?

b) Hány kilogramm oldat tartalmaz 120 gramm sót?
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61. Az itt következő két feladat Dr. Mocnik Ferencz: Számtan középtanodák számára című 
tankönyvéből való, melynek 20. kiadása 1875-ben jelent meg Budapesten. Fogalmazzátok 
meg a feladatokat mai magyar nyelven, és oldjátok is meg őket!

a) „Egyvalaki 2‰-et követelhet 2550 frt után, vagyis követelhet minden 1000 frt után 
2 frtot; mily nagy a követelés ?”

b) „A bécs rőf 22¼%-al rövidebb a meternél ; mily egyenletet képezhetni a bécsi rőf és 
a meter között ?” 

62. Egy üzemben a textília mintázását nyomógépen végzik. Ezen a gépen 0,75 m

s
 sebességgel 

halad az anyag. Egy blúzhoz 1,95 méter mintázott textília kell.

a) Hány méter anyagot mintáz meg ez a nyomógép 3 perc alatt?

b) Hány blúzra elegendő anyagot mintáz meg ez a gép 5 perc alatt? 

63. Egyforma egyéni teljesítménnyel dolgozik 6 ember. Közösen 15 óra alatt végeznek el egy 
munkát.

a) Hány óra alatt végezné el ugyanezt a munkát 8 ember, azonos teljesítménnyel dolgozva?

b) Milyen összefüggés van az összetartozó értékpárok (azaz az emberek száma és a mun-
ka elvégzéséhez szükséges idő) között?

64. Egyenletes sebességgel haladó vonat 6 perc alatt 15 km utat tesz meg. 

a) Hány kilométert tesz meg 8 perc alatt ugyanezzel az egyenletes sebességgel haladva?

b) Milyen összefüggés van az összetartozó értékpárok (azaz az idő és a megtett út) 
között?

65. Egy 6 fős csoport beszélgetés közben kedvenc együttesük 15 perces videóját nézte meg. 
A legközelebbi találkozáskor 8-an voltak.

a) Ekkor mennyi ideig tartott a videó megtekintése?

b) Milyen arányosság van az összetartozó értékpárok (azaz a csoport létszáma és a videó 
hossza) között?

66. Ábrázold az x ↦ 4x hozzárendelést a koordináta-rendszerben!

a) Mennyit rendeltünk hozzá az alábbi x értékekhez: −2; 0; 1; 
3

2
; 3,2?

b) Mennyi az x értéke, ha a hozzárendelt értékek az alábbiak: −4; −2; 0; 5; 7?

67. Ábrázold az x ↦ 2

3
x hozzárendelést a koordináta-rendszerben!

a) Mennyit rendeltünk hozzá az alábbi x értékekhez: −3; 0; 1; 
3

2
; 3,3?

b) Mennyi az x értéke, ha a hozzárendelt értékek az alábbiak: −8; −6; 0; 112; 804?
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68. Egy termelő a piacra készülve 30 kg cseresznyét egyforma méretű dobozokba csomagol. 
Hány dobozra van szüksége, ha a csomagok mérete 

 a) 50 dkg-os, b) 75 dkg-os, c) 120 dkg-os, d) 150 dkg-os?

 e) Milyen kapcsolat van a dobozok mérete és a dobozok száma között?

69. Döntsd el a következő mennyiségpárokról, hogy fordítottan arányosak-e!

a) Egy pozitív egész szám osztópárjai.

b) Egy tört számlálója és nevezője.

c) Egy színházi előadás résztvevőinek száma és a jegyek árából befolyt pénz.

d) Az 50 km-es távolság megtételéhez szükséges idő és az autó átlagsebessége.

70. Minden 0-tól különböző számhoz rendeld hozzá a reciprokát!

a) Készíts táblázatot a hozzárendelési szabály alapján!

b) Ábrázold a pontokat koordináta-rendszerben!

c) Add meg a hozzárendelési szabályt képlettel!

71. Egy kártyajáték 60 kártyát tartalmaz. A játék elején szétosztják 
a játékosok között az összes lapot úgy, hogy mindenkinek 
ugyanannyi jusson.

a) Hány játékos lehet ebben a játékban? Válaszodat add meg egy táblázattal!

b) Milyen kapcsolat van a játékosok száma és az egy játékosnak jutó kártyalapok száma 
között?

72. Akinek sok a teendője, sokszor gondol arra, hogy ne 24 órás legyen egy nap. A nap hosz-
szát, azaz 1440 percet változatlanul hagyva hány perc lenne 1 óra, ha egy nap

a) 12, b) 15, c) 16, d) 30, e) 36, f) 40 órából állna?

 g) Milyen kapcsolat van az órák száma és az órák percben mért hossza között?

73. Két fa magasságának aránya 3 : 4. A kisebb fa még csak 270 cm magas. Milyen magas 
a nagyobb fa? 

74. Egy dobozban 42 darab egyforma desszert van. Kata és Ili 3 : 4 arányban szeretné szétosz-
tani ezt a mennyiséget. Kinek mennyi jut?

C3

E
N
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75. Keresd meg a megfelelő grafikont a leírásokhoz! Nevezd el a tengelyeket! A grafikon 
alapján folytasd a leírást még két összetartozó értékpárral!

a) 4 ember 6 nap alatt, 2 ember 12 nap alatt végez a munkával.

b) 8 gyereknek 5 napra, 5 gyereknek 8 napra elegendő szalvétakészlet van a táborban.

c) 4 csap 12 óra alatt, 16 csap 3 óra alatt tölti fel a medencét.

d) 4 km/h sebességgel 8 óra alatt, 16 km/h sebességgel 2 óra alatt érünk a célállomásra.
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76. Mennyivel egyenlő 3
3

a b
b
+ , ha a : b = 2 : 3?

77. Mennyivel egyenlő 
10 3

5

a b
b
+

, ha a : b = 2 : 5?

78. Jani három hónap alatt 2700 forintot tett félre a zsebpénzéből. Az első, a második és a har-
madik hónapban összegyűjtött pénzének aránya: 3 : 2 : 4. Mennyi pénzt takarított meg 
Jani a három hónapban külön-külön?
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79. Egy téglalap egyik oldala egyenlő a kerületének 3
8

 részével. 

a) A kerület hányad részével egyenlő a téglalap másik oldala?

b) Hogyan aránylik egymáshoz a téglalap két oldala?

c) Mekkora egy ilyen téglalap területe, ha a kerülete 64 cm?

d) Mekkora egy ilyen téglalap kerülete, ha a területe 432 cm2?

80. Egy alumíniumkocka térfogata 8 cm3, tömege 21,6 gramm.

a) Mekkora a tömege a 13 cm3 térfogatú alumíniumtárgynak?

b) Mekkora a térfogata a 83,7 gramm tömegű alumíniumtárgynak?

81. Magyarország aranytartaléka 2021-ben 94,5 tonna volt. 1 m3 arany tömege 19 300 kg. 
Mekkora volt a térfogata hazánk aranytartalékának?

82. Ha a frissen fejt tejet szobahőmérsékleten néhány óráig állni hagyjuk, akkor a tetejére 
feljön a tejszín, és kanállal le lehet szedni. Egy liter jó minőségű tejről 0,8 deciliter tejszínt 
is leszedhetünk.

a) Hány deciliter tejszínt szedhetünk le 3,5 liter frissen fejt tejről?

b) Hány liter frissen fejt tejről szedhettünk le 3,6 dl tejszínt?

83. Nekeresd ország fővárosában a tömegközlekedési eszközökre használható havibérlet 
ára 64 fabatka. Mennyibe került egy utazás, ha a megvásárolt bérletet 2, 4, 8, 16, 32, 128 
alkalommal használtuk egy hónap alatt?

84. Két egyenlő szárú háromszög területe egyenlő. Az első háromszög alapjának hossza 
úgy aránylik a második háromszög alapjának hosszához, mint 3 : 2. Hogyan aránylanak 
egymáshoz az alapokhoz tartozó magasságok?

85. László egy bizonyos terméket szeretne vásárolni, amit sokféle anyagból gyártanak: többek 
között öntöttvasból, fából, kerámiából és még másfajta anyagokból is. László bronzot 
szeretne. Megnézte az árakat, és készített egy táblázatot:

4 23 132

1600 Ft 3200 Ft 4800 Ft

Végül 3200 Ft-ot fizetett. Mi lehet az a bizonyos termék, amit László vásárolt?
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8. Transzformációk, szerkesztések

A következő 25 feladat megoldása közben megismerkedhetsz egy dinamikus geometriai szoft-
verrel. A feladatok után segítségképpen a GeoGebra ikonjait láthatod, de ugyanezek a funkciók 
a többi hasonló programban is megtalálhatók. A szerkesztőprogramot alkalmazva is készíthetsz 
pontos és szép ábrákat „digitális” körző és vonalzó segítségével. Ezt a tevékenységet is szerkesz-
tésnek fogjuk nevezni, de közben legyünk tudatában, hogy ez nem a hagyományos euklideszi 
szerkesztés. Minden feladat mellett megtalálod azokat a gombokat, amelyeket a feladat megol-
dása során célszerű használni.

1. Vegyél fel 10 pontot, majd azokat felhasználva szerkessz 5 egyenest, amelyek

a) mindegyikére pontosan két pont illeszkedik a tízből;

b) egy közös ponton haladnak át!

A
 

2. Vegyél fel 10 pontot, majd azokat felhasználva szerkessz 5 szakaszt, amelyek

a) közül semelyik kettőnek nincs közös végpontja;

b) mindegyikének egyik végpontja közös!

A
 

3. Vegyél fel 10 pontot, majd azokat felhasználva szerkessz 5 kört, amelyek

a) mindegyikének két-két különböző pont a középpontja és a körvonalának egyik 
pontja;

b) körvonalának egyik pontja közös;

c) középpontja közös!

A
 

4. Vegyél fel három pontot! Közülük kettő legyen egy szakasz két végpontja, a harmadik 
pont pedig egy olyan kör középpontja legyen, amelynek sugara ezzel a szakasszal egyenlő 
hosszú! Akkor dolgoztál jól, ha a szakasz hosszának változtatásával, azaz egyik végpontjá-
nak mozgatásával összhangban a kör sugarának nagysága is változik.

A
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5. Vegyél fel két, egymást metsző egyenest! Szerkeszd meg a metszéspontjukat! Próbáld 
meg mozgatni az egyenes felvételéhez használt két-két pontot és a metszéspontot! Akkor 
dolgoztál jól, ha a metszéspontot nem tudtad elmozdítani a rajzlapon, mert annak helyze-
te függ a két egyenes helyzetétől. 

   

6. Vegyél fel egy egyenest és egy kört, amelyek metszik egymást! Szerkeszd meg a metszés-
pontokat! Próbáld meg mozgatni az ábrán lévő pontokat! Hogyan tudod eltüntetni 
a metszéspontokat? Akkor dolgoztál jól, ha a metszéspontokat nem tudtad elmozdítani 
a rajzlapon, mert azok helyzete függ az egyenes és a kör helyzetétől.

    

7. Vegyél fel két kört, amelyek metszik egymást! Szerkeszd meg a metszéspontokat! Próbáld 
meg mozgatni az ábrán lévő pontokat! Hogyan tudod eltüntetni a metszéspontokat? 
Akkor dolgoztál jól, ha a metszéspontokat nem tudtad elmozdítani a rajzlapon, mert azok 
helyzete függ a két kör helyzetétől.

   

8. Vegyél fel egy szakaszt! Szerkeszd meg a

a) felezőpontját; b) negyedelőpontjait; c) nyolcadolópontjait!

 

9. Szerkessz egy tetszőleges nyolcszöget! Átlószakaszok segítségével darabold fel háromszö-
gekre! Az általad használt átlóknak ne legyen metszéspontja a nyolcszögön belül. Mozgasd 
a csúcsokat és figyeld meg, hogy konvex és konkáv nyolcszög esetében is jó marad-e 
a feldarabolás! Ügyelj rá a mozgatás során, hogy a konkáv nyolcszögeknek is a belsejében 
haladjanak az átlószakaszok! Hány háromszög keletkezett a nyolcszög belsejében?

   

10. Szerkessz egy háromszöget, és szerkeszd meg az oldalfelező pontjait! Szerkeszd meg 
azt a háromszöget is, amelynek az oldalfelező pontok a csúcsai! Mozgasd a háromszög 
 csúcsait! Mit tapasztalsz?
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11. Szerkessz házikóformát egy szabályos háromszögből és egy négyzetből, amelyeknek egyik 
oldala közös! Sokszögből készíts neki kéményt, ajtót! Legyen két négyzet alakú ablaka is, 
melyeknek szemközti oldalfelező pontjait egy-egy szakasz köt össze!

   

12. Vegyél fel egy szakaszt! Szerkessz olyan szabályos háromszöget, négyszöget, ötszöget, 
hatszöget, melyeknek ez a szakasz az oldala, és a sokszögek a szakasz azonos oldalán 
helyezkednek el. Szerkeszd meg azt az egyenest, amely a négy sokszög közös szimmetria-
tengelye!

   

13. Vegyél fel egy f egyenest és egy rá nem illeszkedő C pontot! Szerkessz a C ponton átmenő 
merőlegest az f egyenesre, legyen a neve g! Szerkessz a g egyenesre merőlegest a C pontban, 
legyen a neve h! Milyen helyzetű egymáshoz képest

a) az f és a g egyenes; b) a g és a h egyenes; c) az f és a h egyenes?

 
A

  

14. Vegyél fel egy egyenest és három rá nem illeszkedő pontot! Szerkessz három olyan 
 egyenest, amely átmegy a három pont egyikén, és párhuzamos a felvett egyenessel! Milyen 
helyzetű ez a három egyenes egymáshoz képest?

 
A

  

15. Egy négyzet felosztásával szerkessz négyszer négyes sakktáblát! Ahhoz, hogy a kis négy-
zetek színét módosítani lehessen, először sokszöget kell „készíteni” belőlük, ezután a helyi 
menüben módosíthatod a tulajdonságokat.

     

16. Vegyél fel egy szakaszt, és szerkeszd meg a szakaszfelező 
 merőlegesét!

 

E6

Z
U
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17. Vegyél fel egy háromszöget, és szerkeszd meg mindhárom oldal felezőmerőlegesét! Mit 
tapasztalsz, ha mozgatod a pontokat?

   

18. Vegyél fel két metsző egyenest, és szerkeszd meg az általuk bezárt szög szögfelezőjét! 
Miért két szögfelező egyenes jelent meg az ábrán? Mozgasd a pontokat! Milyen ennek 
a két szögfelezőnek az egymáshoz viszonyított helyzete?

   

19. Vegyél fel egy háromszöget, és szerkeszd meg mindhárom szögfelezőjét! Mit tapasztalsz, 
ha mozgatod a pontokat?

   

20. Szerkessz nyolc olyan egyenest, amelyek egy ponton mennek át, és mindegyik 22,5°-os 
szöget zár be a két mellette lévő egyenessel!

   

21. Vegyél fel egy háromszöget, és írasd ki a rajzlapra a szögeinek nagyságát! Mozgasd a pon-
tokat! Mit tudsz ennek a három szögnek a kapcsolatáról?

   

22. Vegyél fel egy szakaszt, és szerkessz fölé 20°-os, 40°-os és 80°-os szöget! A program segít-
ségével bármekkora nagyságú szöget szerkeszthetsz, míg az euklideszi szerkesztésben csak 
bizonyos nagyságú szögek szerkeszthetők.

 

23. Vegyél fel egy egyenest a rajzlapon, legyen ez a tengely! Tükrözd rá a felsorolt alakzatokat! 
Vizsgáld meg, hogy a tengely, illetve az eredeti alakzat mozgatásával hogyan változik 
a tükörkép helyzete!

a) pont b) szakasz c) háromszög  d) négyszög e) kör

A
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24. Vegyél fel egy pontot a rajzlapon, legyen ez a középpont! Tükrözd rá a felsorolt alakza-
tokat! Vizsgáld meg, hogy a középpont, illetve az eredeti alakzat mozgatásával hogyan 
változik a tükörkép helyzete!

a) pont b) szakasz c) háromszög  d) négyszög e) kör

A
     

25. Szerkesztőprogram használatával szerkeszd meg a következő ábrákat!

a) b) c) d) e)

    

 f) g) h) i)

    

A következő feladatokat hagyományos módon papíron, vagy szerkesztőprogram 
segítségével is megoldhatod.

26. Lali szeretne egy fát ültetni az udvarban. A kert egyik oldalán a kerítés 20 méter hosszú. 
Kigondolta, hogy a kerítés ezen szakaszának egyik végétől 16 méterre, a másik végétől 
12 méterre legyen a fa.

a) Az ültetéshez ki kell ásnia egy gödröt. Hogyan lehetne kijelölni ennek a gödörnek 
a helyét?

b) Szerkeszd meg a kivitelezés tervrajzát! Ami a valóságban 1 méter, az a rajzodon legyen 
5 mm!

27. Szemléltess két párhuzamos egyenessel egy sínpárt! Szerkeszd meg egy olyan oszlop  helyét, 
amelynek az egyenesektől vett távolságai úgy aránylanak egymáshoz, mint 3 : 2!

28. Rajzolj a füzetedbe egy szakaszt! Szerkesztéssel oszd nyolc egyenlő részre!

29. Rajzolj a füzetedbe egy tompaszöget! Szerkesztéssel oszd nyolc egyenlő részre!
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30. Adott a füzetedben egy egyenes és egy rá illeszkedő pont! Szerkessz az adott egyenesre 
az adott pontban egy merőleges egyenest! Ezen az egyenesen jelölj ki egy tetszőleges 
pontot, és ismét szerkessz az utóbbi pontban erre az egyenesre is egy merőleges egyenest! 
Milyen helyzetű lesz az adott egyenes a másodiknak szerkesztett egyenessel?

31. Két egyenes párhuzamos egymással. Szerkessz egy merőleges egyenest az egyik egyenesre, 
majd szerkessz egy (az előzővel nem azonos) merőleges egyenest a másik egyenesre is! 
Milyen síkidomot határoz meg a négy egyenes?

32. Adott két metsző egyenes. Szerkessz egy párhuzamos egyenest az egyik egyenessel, majd 
szerkessz egy párhuzamos egyenest a másik egyenessel is! Milyen síkidomot határoz meg 
a négy egyenes? 

33. Rajzolj a füzetedbe egy tetszőleges szakaszt! Szerkessz három, a szakaszra merőleges egye-
nest, amelyekre az adott szakasz egy-egy negyedelőpontja illeszkedik! Milyen  helyzetű 
egymáshoz képest a három egyenes?

34. Adott egy 36°-os és egy 44°-os szög. Hogyan szerkesztenél

a) 40°-os, b) 116°-os, c) 124°-os, d) 54°-os szöget?

35. Szerkessz egy téglalapot, amelynek egyik oldala kétszer olyan hosszú, mint a másik! Szer-
keszd meg az egyik átló felezőmerőlegesét! Milyen arányban osztja ez a felezőmerőleges 
a téglalap hosszabb oldalát?

36. Szerkessz egy téglalapot, amelynek rövidebb oldala 3 cm hosszú, a hosszabb oldala ennek 
háromszorosa! Szerkeszd meg az egyik átló felezőmerőlegesét! Milyen arányban osztja ez 
a felezőmerőleges a téglalap hosszabb oldalát?

37. Körző és vonalzó segítségével másold át a füzetedbe a következő ábrákat! Színezd a kész 
ábra síkidomait két különböző színnel úgy, hogy a közös oldallal rendelkező síkidomok ne 
legyenek azonos színűek!

a) b) 
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38. Vegyél fel két különböző pontot a füzetedben! Az egyik pont legyen A, a másik B! 
 Szerkeszd meg azt a P pontot az AB szakaszon, amelyre AP : PB = 7 : 1!

39. Vegyél fel két különböző pontot a füzetedben! Az egyik pont legyen A, a másik B! 
 Szerkeszd meg az összes olyan Q pontot az AB egyenesen, amelyre AQ : QB = 3 : 1!

40. Vegyél fel két különböző pontot a füzetedben! Az egyik pont legyen A, a másik B! 
 Szerkeszd meg az összes olyan R pontot az AB egyenesen, amelyre AR : RB = 5 : 3!

41. Rajzolj egy kört, és rajzolj bele három tetszőleges, egymással nem párhuzamos húrt! 
Szerkeszd meg mindhárom húr felezőmerőlegesét! Mit tapasztalsz?

42. Szerkessz háromszöget az alábbi adatok alapján!

a) a = b = c = 3 cm b) a = 2 cm, b = c = 3,5 cm c) a = 4 cm, b = 3 cm, c = 3,5 cm

43. Szerkessz egyenlő szárú háromszöget az alábbi adatok alapján (a az alap, ma az a-hoz 
tartozó magasság)!

a) a = 3 cm, ma = 3 cm b) a = 4 cm, ma = 2 cm c) a = 2 cm, ma = 4 cm

44. Két szakasz közül az egyik egy egyenlő szárú háromszög alapja, a másik pedig az alaphoz 
tartozó magasság. Lehet-e a két szakasz olyan, hogy ne jöjjön létre háromszög?

45. Szerkessz háromszöget, ha adott az egyik oldalának hossza, és az adott oldalon fekvő két 
szög!

a) a = 4 cm, β = 60°, γ = 45° b) a = 3 cm, β = 75°, γ = 60° 

46. Keress két olyan települést a földrajzatlaszod Magyarország-térképén, amelyek által 
meghatározott szakasz felezőmerőlegese áthalad a Velencei-tavon!

47. Méréssel döntsd el, hogy igazak-e a következő állítások!

a) Nagykőrös és Mezőtúr településeit összekötő szakasz felezőmerőlegesén található 
Eger.

b) Kaposvár és Szekszárd településeket összekötő szakasz felezőmerőlegesén található 
Pécs.

48. Rajzolj egy ABC derékszögű háromszöget úgy, hogy a B csúcsnál legyen a derékszög! 
Szerkeszd meg az ABCD téglalap D csúcsát csak körző használatával!
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49. Rajzolj egy ABC hegyesszögű háromszöget!

a) Szerkeszd meg az ABCD deltoid D csúcsát csak körző használatával!

b) A deltoid melyik két csúcsánál lesznek egymással egyenlők a belső szögek?

50. Rajzolj egy hegyesszögű, nem egyenlő szárú háromszöget! Ennek a háromszögnek a három 
csúcsa egy deltoid három csúcsa is.

a) Szerkeszd meg a deltoid hiányzó csúcsát!

b) Hányféle deltoidot kaphatsz?

c) Hányféle deltoidot kaphatsz, ha a kiindulás egy derékszögű háromszög?

51. Rajzolj egy tompaszögű, nem egyenlő szárú háromszöget! Ennek a háromszögnek a há-
rom csúcsa egy deltoid három csúcsa is.

a) Szerkeszd meg a deltoid hiányzó csúcsát!

b) Hányféle deltoidot kaphatsz?

52. Rajzolj egy hegyesszögű, nem egyenlő szárú háromszöget! Ennek 
a háromszögnek a három csúcsa egy húrtrapéz három csúcsa is.

a) Szerkeszd meg a húrtrapéz hiányzó csúcsát!

b) Hányféle húrtrapézt kaphatsz?

53. Egy téglalap alakú park oldalai 36 méter és 15 méter. A parkon egy 39 méter hosszú átlós 
sétány vezet keresztül. Milyen messze van ettől a sétánytól a park azon csúcsa, amelyiket 
nem érint ez a sétány?

a) Add meg válaszodat szerkesztés és mérés segítségével! Ami a valóságban 1 méter, 
az a füzetedben 1 milliméter legyen!

b) Add meg válaszodat számolással!

54. Vegyél fel egy tetszőleges szakaszt a füzetedben! Legyen ez a szakasz egy négyzet egyik 
átlója. Szerkeszd meg a négyzetet!

55. Vegyél fel egy tetszőleges szakaszt a füzetedben! Legyen ez a szakasz egy téglalap egyik 
átlója. Szerkeszd meg a téglalapot, ha ez az átló a csúcsnál lévő szöget egy 35°-os és egy 
55°-os részre vágja! A szerkesztés megkezdése előtt szögmérővel rajzolj egy 35°-os szöget!

D2

M
E
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56. Két vándor ugyanarról az A helyről indul. Az egyik keletre tart, és 4 km megtétele után 
(a B pontban) északra fordul, és arra halad tovább. A másik északkeleti irányba megy, 
3,5 km megtétele után (a D pontban) irányt változtat, és délkelet felé gyalogol tovább.

a) Készíts rajzot a szöveg alapján! Ami a valóságban 1 km, az a rajzodon legyen 1 cm. 

b) Készíts rajzot szerkesztőprogrammal a szöveg alapján! Ami a valóságban 1 km, az az 
ábrán legyen 2 egység.

c) Legyen C az a pont, ahol a két vándor másodszor is találkozhat egymással. A követ-
kező állítások az ABCD négyszögre vonatkoznak. Döntsd el, hogy melyik igaz, melyik 
hamis!

• Ez a négyszög egy paralelogramma.

• Ez a négyszög egy deltoid.

• Ennek a négyszögnek pontosan két derékszöge van.

• Ennek a négyszögnek van tompaszöge.

d) Szerkeszd meg az ABCD négyszög AC átlójának K felezőpontját papíron és szerkesz-
tőprogrammal is! Rajzold meg körzővel azt a K középpontú kört, amelynek AC az át-
mérője! Hogyan helyezkedik el a négyszög B és D csúcsa ehhez a körhöz viszonyítva?

e) Ha a keletre induló vándor nem 4 kilométert halad, akkor hogyan változik a d) 
kérdésre adott válasz? 

57. Négyen egyszerre indultak el egy fogadóból. András észak felé ment, és 1 km megtétele 
után megállt egy A pontban. Benedek nyugat felé haladt, és 2 km gyaloglás után megállt 
egy B pontban. Csaba dél felé indult, és 3 km megtétele után egy C pontban állt meg 
pihenni. Dani keleti irányba haladt, majd 4 km megtétele után egy D pontban ő is megállt.

a) Szerkeszd meg az ABCD négyszöget papíron és szerkesztőprogrammal úgy, hogy 
a rajzodon 1 cm, illetve 2 egység legyen az, ami a valóságban 1 km!

b) Döntsd el a következő állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis!

• Az ABCD négyszög egy paralelogramma.

• Az ABCD négyszög egy deltoid.

• Az ABCD négyszög átlói merőlegesek egymásra.

• Az ABCD négyszög átlói egyenlő hosszúak.
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58. Rajzold meg itt a négyzetrács segítségével, illetve készítsd el szerkesztőprogrammal a sík-
idomok tengelyes és középpontos tükörképeit! (A tengely a t egyenes, a középpont pedig 
a K pont.) 

a) b)

t

K

 

t

K

c) d)

t

K

 

t

K
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59. A megadott síkidomot tükrözd a t1 tengelyre, majd az így kapott képet tükrözd a t2 ten-
gelyre! A tükrözések kivitelezéséhez használd a négyzetrácsot! Készítsd el szerkesztőprog-
rammal is! Milyen kapcsolat van az eredeti síkidom és a második tükörkép között?

a)  b)
t1 t2

 

t1 t2

60. Rajzold meg a négyzetrács segítségével, illetve készítsd el szerkesztőprogrammal 
a  síkidomok tengelyes és középpontos tükörképeit! (A tengely a t egyenes, a középpont 
pedig a K pont.)

a) b)

t

K

 

t

K

61. Rajzolj a füzetedbe is és szerkesztőprogram segítségével is egy háromszöget! Szerkeszd 
meg a tengelyes tükörképét, amihez úgy vedd fel a tengelyt, hogy az

a) a háromszögön kívül haladjon,

b) illeszkedjen az egyik csúcsra, de ne vágjon bele a háromszögbe!

Mi a különbség a két ábra között?
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62. Rajzolj a füzetedbe is és szerkesztőprogram segítségével is egy háromszöget! Szerkeszd 
meg a középpontos tükörképét, amihez úgy vedd fel a középpontot, hogy az

a) a háromszögön kívül legyen,

b) illeszkedjen az egyik oldalra!

Mi a különbség a két ábra között?

63. Egy cég logója úgy készült, hogy egy szabályos háromszög oldalaira, kifelé egy-egy egybe-
vágó, egyenlő szárú derékszögű háromszöget tettek. Az egyenlőszárú derékszögű három-
szögek átfogója az eredeti szabályos háromszög egy-egy oldala volt.

a) Szerkeszd meg ezt a logót a füzetedben és szerkesztőprogrammal!

b) Az ábra hat csúcspontjából hányféleképpen tudsz kiválasztani kettőt olyan módon, 
hogy a rájuk illeszkedő egyenes szimmetriatengely legyen?

64. Szerkessz egy négyzet minden oldalára szabályos háromszöget! Szabadon eldöntheted, 
hogy melyik oldalnál szerkeszted a háromszöget kifelé és melyiknél befelé.

a) Hány különböző ábra jöhet létre? Szerkeszd meg szerkesztőprogrammal!

b) Add meg a különböző ábrák szimmetriatengelyeinek számát!

c) Döntsd el, hogy az ábrák középpontosan szimmetrikusak-e!

65. Van olyan forrás, amely szerint a dominójáték elődjét a 13. századi Kínából ismerjük. Egy 
dominólap két egyforma négyzetre vágható téglalap. Mindegyik négyzetbe pontokat fes-
tenek, 0, 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 darabot. A pontokat csak a dobókockánál megszokott helyekre 
rajzolják. Például: 

  
a) Egy dominókészletben az összes lehetséges módon előállítható téglalapból pontosan 

egy darab van. Hány különböző elemből áll ez a dominókészlet?

b) Csoportosítsd a dominókat tengelyes szimmetriájuk szerint!

c) Csoportosítsd a dominókat középpontos szimmetriájuk szerint!

d) Hány szimmetriatengelye lehet a készletben szereplő olyan dominóknak, amelyek 
középpontosan szimmetrikusak? C1

T

S

Á
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66. A dominójátéknak olyan változata is ismert, ahol a négyzetbe festett pontok száma az ere-
detiek mellett (lásd előző feladat) lehet 7 és 8 is. A pontok elhelyezkedése a négyzetekben:

 
a) Egy dominókészletben most is az összes lehetséges módon előállítható téglalapból 

pontosan egy van. Hány különböző elemből áll a dominókészlet?

b) Hány középpontosan szimmetrikus dominó van a készletben?

c) Mit mondhatunk el azokról a dominókról, melyekről tudjuk, hogy tengelyesen nem 
szimmetrikusak?

d) Rajzolj olyan dominót, amin összesen 8 pont van, és

• egy szimmetriatengelyű;

• két szimmetriatengelyű;

• középpontosan szimmetrikus;

• középpontosan szimmetrikus, de tengelyesen nem szimmetrikus!

67. A dominójátéknak olyan változata is ismert, ahol a négyzetbe festett pontok száma 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 vagy 9. A pontok szabályos elhelyezkedését az előző két feladatban láthatod. 
A 9 pont elhelyezkedése a négyzetben:

a) Hány dominóból áll a dominókészlet? (Az összes lehetséges módon előállítható 
téglalapból pontosan egy darab van.)

b) Döntsd el azokról a lapokról, amelyeknek legalább az egyik felében kilenc pont van, 
hogy van-e tengelyes és középpontos szimmetriájuk!

c) Hány pont van a teljes készlet összes dominóján?

68. Használd a dominónak azt az oldalát, amelyiken nincsenek pontok, vagyis olyan egybevá-
gó téglalapokkal dolgozz, amelyek két négyzetre vághatók!

a) Négy dominóból rakj ki olyan téglalapot, amelyben a dominók elhelyezkedése tenge-
lyesen szimmetrikus, de középpontosan nem!

b) Hat dominóból rakj ki olyan téglalapot, amelyben a dominók elhelyezkedése közép-
pontosan szimmetrikus, de tengelyesen nem! 
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69. Rajzolj négyzetrácsra olyan 4 × 5-ös téglalapot, amelyből két átlós sarokban hiányzik egy-
egy négyzet! Fedd le az így kapott alakzatot 1 × 2-es dominókkal úgy, hogy a dominók 
középpontosan szimmetrikus ábrát adjanak!

70. Rajzolj négyzetrácsra olyan 4 × 6-os téglalapot, amelyből két átlós sarokban hiányzik 
egy-egy négyzet! Fedd le az így kapott alakzatot 1 × 2-es dominókkal! Miért nem sikerül 
ez a lefedés?

71. 3 × 1-es téglalapokat használj parkettaként, és fedj le

a) 8 db; b) 10 db

téglalap alakú területet úgy, hogy a kialakult minta középpontosan szimmetrikus legyen, 
de tengelyesen nem!  

72. A 71. feladatban is használt 3 × 1-es téglalapokkal fedd le a 6 × 6 -os 
négyzetlapot úgy, hogy

a) tengelyesen szimmetrikus; 

b) középpontosan szimmetrikus

alakzatot adjanak!

73. Rajzolj négyzetrácsra olyan 8 × 8-as négyzetet, amelynek egyik sarkából hiányzik egy kis 
négyzet! Fedd le az így kapott alakzatot 1 × 3-as téglalapokkal! Mi lehet a magyarázata 
annak, hogy nem sikerül ez a lefedés?

74. Vizsgáld meg szimmetriák szempontjából a nyomtatott nagybetűket! Melyek azok, ame-
lyeket lehet úgy rajzolni, hogy

a) egy szimmetriatengelyük van, ami függőleges,

b) egy szimmetriatengelyük van, ami vízszintes,

c) van függőleges és vízszintes szimmetriatengelyük is,

d) van szimmetriaközéppontjuk, de nincs tengelyük,

e) van szimmetriaközéppontjuk és tengelyük is?

75. Keress olyan szavakat, amelyek leírhatók nyomtatott nagybetűkkel úgy, hogy van vízszin-
tes szimmetriatengelyük! 

76. Keress olyan szavakat, amelyek leírhatók nyomtatott nagybetűkkel úgy, hogy van függőle-
ges szimmetriatengelyük!
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77. Keress olyan szót, amely leírható nyomtatott nagybetűkkel úgy, hogy van szimmetria-
középpontja!

78. A számjegyeket megjeleníthetjük úgynevezett digitális változatban is. Ezt mutatja a mellé-
kelt ábra.

a) Készíts halmazábrát a digitális számjegyekről! Az ábrán szerepeljen a számjegyek, 
a tengelyesen szimmetrikus számjegyek és a középpontosan szimmetrikus számjegyek 
felirat!

b) Add meg azokat a számjegyeket, amelyek középpontosan szimmetrikusak, de tenge-
lyesen nem!

c) Add meg azt a számjegyet, amelyik tengelyesen szimmetrikus, de középpontosan 
nem!

79. Egy digitális óra az előző feladatban látott számjegyekkel mutatja az időt XX:XX alakban. 
A nap folyamán mikor fordul elő, hogy az óráról a feje tetejére fordítva is a pontos idő 
olvasható le (és ha csak az óra kijelzőjét látjuk, akkor nem is vehető észre, hogy az óra 
a feje tetején áll)?

80. Marci 2006-ban született. A 14. születésnapján az előző feladatban látott digitális számje-
gyekkel leírta az aznapi dátumot XXXXYYZZ alakban, ahol az XXXX helyére az évszámot, 
az YY helyére a hónap sorszámát, a ZZ helyére a nap sorszámát írta. Ekkor a nyolcjegyű 
szám egy tengelyesen szimmetrikus ábrát adott. Mikor ünnepli Marci a születésnapját?

81. Bandinak és Andinak a (600 + 101) · 5 műveletsor eredményét kellett gyorsan meghatá-
roznia. Bandi (szokásához híven) azonnal számológépért nyúlt, Andi pedig fejben hatá-
rozta meg az eredményt. Andi meg is kérdezte Banditól:

– Mikor fogsz már végre valamit gép nélkül kiszámolni?

Bandi válasz helyett mosolyogva megmutatta Andinak a digitális számjegyeket használó 
számológépen az eredményt úgy, hogy a gépet fejjel lefelé fordította. Mi volt Bandi válasza?

82. Keress az autómárkák logói között egy-egy példát a következőkre!

a) Tengelyesen tükrös, de középpontosan nem.

b) Középpontosan tükrös, de tengelyesen nem.

c) Két szimmetriatengelye van.

d) Kettőnél több szimmetriatengelye van.
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83. Tervezz tengelyesen szimmetrikus logót

a) egy szemüvegkereteket, lencséket árusító üzletnek;

b) egy pékségnek;

c) egy edzőteremnek!

84. Tervezz középpontosan szimmetrikus logót

a) egy papír-írószer boltnak;

b) egy üveg-porcelán üzletnek;

c) egy uszodának! 

85. Hány szimmetriatengelye van a következő közlekedési tábláknak?

a) körforgalom

b) várakozni tilos

c) egyenetlen úttest

d) mindkét irányból behajtani tilos

Ha valamelyik táblát nem ismered, akkor nézz utána, keresd meg az interneten!

86. Adj példát olyan közlekedési táblára, amelyiknek pontosan

a) egy; b) három; c) négy

szimmetriatengelye van!

87. A palindrom egy szójáték. Olyan szót vagy szókapcsolatot jelent, amely visszafelé olvasva 
is ugyanaz. Például: pap, lehel, locsol. Ez lényegében egy szimmetriát jelent a szó vagy 
szókapcsolat közepére nézve, de most nem a betűk alakja a fontos, hanem a sorrendje. 
A szókapcsolatoknál a szóközök és a kétjegyű mássalhangzók nem számítanak. Például: 
Géza, kék az ég. Indul a görög aludni.

a) Keress három betűnél hosszabb palindrom szavakat!

b) Keress palindrom szókapcsolatokat, mondatokat!

c) Tágabb értelmezésben az a szó vagy szókapcsolat is palindromnak számít, amely 
visszafelé olvasva is értelmes, de nem feltétlenül azonos az eredetivel, például: pék, tér, 
lelet. Keress minél hosszabb ilyen szavakat, szókapcsolatokat!

88. A palindromszám olyan szám, amelynek számjegyeit fordított sorrendben írva az eredeti 
számot kapjuk vissza. Vagyis bizonyos értelemben szimmetrikus a szám, de nem a számje-
gyek alakja fontos, hanem az értéke. Palindromszámok például:  
3, 11, 262, 3003, 71517, … .

a) Melyik a legkisebb négyjegyű, páratlan palindromszám?

B4

G
Ő
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b) Melyik a legnagyobb ötjegyű, páros palindromszám, amelyben háromféle számjegy 
szerepel?

c) Keresd meg az első 12 palindrom prímszámot! 

d) Add meg azt a nyolc legkisebb pozitív számot, amelynek a négyzete palindromszám!

89. A szimmetriák segítségével titkosírás is készíthető. Használd a következő betűket:

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z

Legyen a felsorolás középső betűje a „szimmetria-középpont”! A szövegeink titkosítása 
úgy történik, hogy minden betűt a szimmetria-középponthoz viszonyítva a szimmetrikus 
helyen megtalálható párjára kell cserélni.

a) Melyik betű nem változik a titkosítás során?

b) Melyik az a kétbetűs szó, amelyik a titkosításban is értelmes szó lesz, és csak annyi 
történik, hogy felcserélődik a két betű?

c) Milyen betűsorral titkosítod a következő szavakat, mondatokat?

piros, 

nyári szünet,

Kedden dolgozat!

d) A keddi dolgozat feladatlapján a diákok ezt a szöveget olvashatták:

Iayöoőnuük tziaóyőtzhn!

Mit üzent a matematikatanár a diákjainak?

90. A következő titkos üzenethez tartozik egy olyan 4 × 6-os téglalap, 
amelyből bizonyos négyzeteket (a szürkéket) ki kell vágni. Ezzel a lap-
pal fejtheted meg az üzenetet.

A titkos üzenet: ENMV EGAÉSZ KÖÉ TZV ÁB ENGJÖY 

Másold le a fekete határvonalú téglalapot, és töltsd ki a titkos szöveggel! Indulj a bal fel-
ső sarokból, és haladj soronként a téglalap kitöltésével! Egy négyzetbe egy betű kerüljön! 
 Ezután vágd ki papírból a megoldást segítő „varázslapot”! (Tanács: A szürke négyzetek he-
lyén elegendő egy-egy kör alakú lyukat vágni, mert így nem esik szét darabokra a téglalap.) 
Tedd a betűkkel kitöltött téglalapra az elkészített varázslapot! A bal felső sarokból soronként 
haladva írd le a látható betűket, majd fordíts a varázslapon 180°-ot, és az így látható betűkkel 
folytasd az írást, most is a bal felső sarokból indulva, és soronként haladva!
a) Mi a titkos üzenet jelentése? A szavak hosszát a titkos üzenet mutatja.

b) Hogyan készült a varázslap? Milyen módon helyeztük el a szürke és a fehér négyzete-
ket egymáshoz viszonyítva?
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91. Az előző feladatban látható módon titkosítsd a következő közmondást!

OTT SZAKAD A KÖTÉL AHOL A LEGVÉKONYABB

Add meg a megfejtést segítő varázslapot is!

92. Az előző két feladatban látottakhoz hasonlóan titkosítsd a megadott közmondást, de most 
a varázslappal a következőket kell tenni, hogy eljuss a megoldáshoz:

Tedd a betűkkel kitöltött 6 × 6-os négyzetre az elkészített varázslapot! A bal felső sarokból 
soronként haladva írd le a látható betűket, majd forgasd a varázslapon az óramutató járá-
sával megegyezően 90°-ot, és az ezután látható betűket is írd le! Ezt folytasd a lap negye-
dik helyzetéig!

A közmondás: NEM ESZIK A LEVEST OLYAN FORRÓN AHOGY FŐZIK

Add meg a megfejtést segítő varázslapot is!

93. Az előző három feladatban látottakhoz hasonlóan titkosítsd a következő közmondást, 
de most úgy tervezd meg a varázslapot, hogy tengelyes tükrözés adja a megfejtést (azaz 
a varázslapot az első lehelyezése után a betűkkel kitöltött négyzet vízszintes szimmetria-
tengelye mentén fordítsd meg):

JÓ KEZDET FÉL SIKER

Add meg a megfejtést segítő varázslapot is!

94. A pentominó nevű játék teljes készlete 12 különböző formájú síkidomot tartalmaz, melyek 
mindegyike öt egyenlő területű négyzetből áll. A játék egy-egy ilyen alakzatát is pento-
minónak nevezzük. Egy pentominóban a négyzetek ugyanúgy illeszkednek egymáshoz, 
mint a dominóban, azaz ha két négyzet szomszédos, akkor teljes oldallal kell érintkezniük. 
Ezekből a pentominókból kell meghatározott geometriai (téglalapok, sokszögek) vagy 
figurális (virágok, állatok, járművek) alakzatokat kirakni.

a) Rajzold meg az összes pentominót! (Két pentominó különböző, ha tükrözéssel, 
forgatással nem vihetők egymásba)

b) Csoportosítsd a pentominókat a szimmetriájuk alapján (tengelyesen szimmetrikusak, 
középpontosan szimmetrikusak)!

c) Szemléltesd halmazábrán a csoportosításodat!

d) Add meg a tengelyesen szimmetrikus pentominók 
szimmetriatengelyeinek számát!
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95. Néhány különböző pentominó (lásd előző feladat) felhasználásával rakd ki a következő, 
egy szimmetriatengellyel rendelkező alakzatokat!

a) b) c) d)

   

96. Különböző pentominók (lásd előző két feladat) felhasználásával rakd ki a következő 
tengelyesen szimmetrikus, illetve középpontosan szimmetrikus alakzatot! Segítségként 
néhány pentominót már leraktunk a helyére.

a) b)

 

97. Szeretnénk a sakktáblát egy ráilleszkedő pentominókészlettel lefedni. Négy négyzet 
mindig fedetlen marad. Készíts olyan lefedést, hogy a sakktábla nagy négyzete és a négy 
fedetlen négyzet együttesen

a) tengelyesen szimmetrikus;

b) középpontosan szimmetrikus

legyen!

A feladat nem könnyű, ezért egy-egy lehetséges megoldáshoz segítségként megadtuk 
a kimaradt négyzeteket, és néhány pentominót is elhelyeztünk a táblán. Természetesen 
másféle lefedéseket is kereshetsz!
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98. Rakj ki 3 különböző pentominó felhasználásával egy 3 × 5-ös téglalapot!

99. A következő játékot ketten játszhatják. Egy 8 × 8-as négyzetrácsos tábla (pl. sakktábla) 
kell hozzá, és a négyzetlapok méretéhez igazított pentominókészlet. A játékosok felváltva 
rakják fel a pentominókat a táblára. Az a játékos nyer, aki még tudott feltenni pentominót, 
de a következő játékos már semelyik formát sem tudja elhelyezni.

Figyeld meg, hogy általában hány pentominót sikerül elhelyezni a táblán! Rajzolj egy 
olyan helyzetet, amikor
a) nyolc, b) hét, c) hat

pentominó van a táblán, és nem lehet felrakni többet!

d) Minimálisan hány pentominóval tudod megoldani, hogy több ne férjen fel a táblára? 
Mi a sejtésed? 

100. Péter és Pál az előző feladatban ismertetett játékot játssza. 
A mellékelt ábra mutatja a pillanatnyi helyzetet, azaz a táblán 
van nyolc pentominó. 

a) Ezután Pál következik, és utána Péter meg tudja nyerni 
a játékot. Mit lépett Pál?

b) Ezután elemezték a játszmát, és megállapították, hogy Pál 
nyerhetett volna. Mit kellett volna lépnie Pálnak?

101. Megadtuk a koordináta-rendszerben az ABCD négyszög csúcsainak koordinátáit: A(−6; −2), 
B(8; 0), C(6; 2), D(−2; 4). Hajtsd végre az alábbi utasításokat az A, B, C, D pontok koordi-
nátáival! Ábrázold az új négyszöget is!

a) Vedd mindkét koordinátának a felét!

b) Cseréld fel a koordinátákat!

c) Növeld az első koordinátákat 2-vel, a második koordinátákat ne változtasd!

d) Csökkentsd a második koordinátákat 3-mal, az első koordinátákat ne változtasd!

102. Megadtuk egy négyszög csúcsainak koordinátáit: A(−2; −5), B(5; 2), C(3; 8), D(−6; 5). 
Ábrázold a négyszöget koordináta-rendszerben papíron és számítógépen, majd tükrözd 
az eredeti négyszöget a megadott egyenesekre! Mindegyik esetben add meg az új négy-
szög csúcsainak koordinátáit!

a) Tükrözz az x tengelyre! Jelöld az új négyszög csúcsait: A’B’C’D’-vel!

b) Tükrözz az y tengelyre! Jelöld az új négyszög csúcsait: A”B”C”D”-vel!

103. Milyen síkidom az előző feladatban az ABCD és az A’B’C’D’ négyszögek közös része? 
Milyen szimmetriája van ennek a síkidomnak? Add meg a közös rész csúcsainak koordi-
nátáit! 
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104. Milyen síkidomot határoz meg az előző két feladatban szereplő A’B’C’D’ és A”B”C”D” 
négyszögek közös része? Milyen szimmetriája van ennek a síkidomnak?

105. Megadtuk egy négyszög csúcsainak koordinátáit: A(6; 3), B(6; −4), C(−2; −2), D(1; 3). 
Ábrázold az ABCD négyszöget papíron és számítógépen, majd végezd el az alábbi transz-
formációkat! Mindegyik esetben add meg az új négyszög csúcsainak koordinátáit!

a) Tükrözz az első síknegyed szögfelező egyenesére! Jelölje az új négyszög csúcsait: 
A’B’C’D’.

b) Tükrözz a második síknegyed szögfelező egyenesére! Jelölje az új négyszög csúcsait: 
A”B”C”D”.

106. Milyen síkidomot határoz meg az előző feladat ABCD és A’B’C’D’ négyszögének közös 
része? Milyen szimmetriája van ennek a síkidomnak? Add meg a közös rész csúcsainak 
koordinátáit!

107. Milyen síkidomot határoz meg az előző két feladatban szereplő A’B’C’D’ és A”B”C”D” 
négyszögek közös része? Milyen szimmetriája van ennek a síkidomnak?

108. Adott a koordináta-rendszerben egy négyszög négy csúcsa: A(−5; −1), B(1; 2), C(0; 6), 
D(−3; 5). Tükrözd papíron és szerkesztőprogrammal az ABCD négyszöget a megadott 
pontokra, és mindegyik esetben add meg az új négyszög csúcsainak koordinátáit!

a) O(0; 0) Legyen az új négyszög: A’B’C’D’.

b) K1(2; 0) Legyen az új négyszög: A1B1C1D1.

c) K2(0; 3) Legyen az új négyszög: A2B2C2D2.

109. Az előző feladatban szereplő négy négyszög közül ki lehet választani kettőt-kettőt, ame-
lyeknek van közös része. Melyek ezek a négyszögek, és mi a közös részük?

110. Milyen helyzetű és milyen méretű egymáshoz képest az előző két feladatban szereplő 
AB, A’B’, A1B1, A2B2 szakasz? 

111. Egy téglalapot tükröztünk egy P pontra. Az eredeti és a képként kapott téglalap közös 
része az eredetinél kisebb területű téglalap lett.

 a) Rajzolj egy ilyen ábrát papíron és szerkesztőprogrammal! b) Hol lehet a P pont?

112. Egy derékszögű háromszöget tükröztünk egy P pontra. Az eredeti és a képként kapott 
háromszög közös része téglalap lett.

 a) Rajzolj egy ilyen ábrát papíron és szerkesztőprogrammal! b) Hol lehet a P pont?
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113. Egy rombuszt tükröztünk egy P pontra, amely a rombusz belsejében van. Az eredeti 
és a képként kapott rombusz tengelyesen szimmetrikus ábrát alkot.

a) Rajzolj egy ilyen ábrát papíron és szerkesztőprogrammal!

b) Hol lehet a P pont?

114. Rajzold le, hogyan néznek ki a következő jelek tükörképei, ha egy tőlük jobbra lévő pontra 
tükrözöd azokat!

a) # b) % c) { d) @ e) & f) §
115. Tükrözd a pálcikaembereket a megadott egyenesre!

  

116. Tükrözd a pálcikaembereket a megadott pontra!

  

117. Rajzolj egy szabályos háromszöget papíron és szerkesztőprogrammal, majd tükrözd mind-
három csúcsára! Hány szimmetriatengelye van az ekkor kapott, négy háromszögből álló 
ábrának?

118. Rajzolj egy négyzetet papíron és szerkesztőprogrammal, majd tükrözd mind a négy

a) csúcsára; b) oldalának a felezőpontjára!

Hány szimmetriatengelye van a kapott, öt-öt négyzetből álló ábrának?

119. A rajzlap szélénél úgy helyezkedik el az ABCD négyszög, hogy a D csúcsa már nem fér 
a papírra. Adott a rajzlapon egy K pont is. Hogyan tudnád a négyszög K pontra vonatkozó 
középpontosan szimmetrikus képét megszerkeszteni?
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120. Adott három pont, O, A és B’, amelyek nem esnek egy egyenesre. Tudjuk, hogy az a egye-
nes tükörképe az O pontra a’. Szerkeszd meg a két egyenest, ha tudjuk, hogy az A pont 
illeszkedik az a egyenesre, a B’ pont pedig illeszkedik az a’ egyenesre! 

121. Melyik állítás igaz, melyik hamis?

a) Ha egy négyszög középpontosan szimmetrikus, akkor az paralelogramma.

b) Ha egy négyszögben két-két oldal egyenlő hosszúságú, akkor az paralelogramma.

c) Ha egy négyszögben két-két szög egyenlő nagyságú, akkor az paralelogramma.

d) Ha egy négyszögben a két átló egyenlő hosszúságú, akkor az paralelogramma.

122. Adottak az e és f egymást metsző egyenesek, valamint egy rájuk nem illeszkedő O pont. 
Szerkessz az egyeneseken egy-egy olyan pontot, amelyek tükrösek az O pontra! Hány 
megoldás lehetséges?

123. Rajzolj egy hegyesszöget, és a szögtartományban jelölj ki egy pontot! Szerkessz a ponton 
át egy olyan egyenest, amelynek a szögtartományba eső szakaszát a kijelölt pont felezi!

124. Rajzolj egy tompaszöget, és a szögtartományban jelölj ki egy pontot! Szerkessz olyan 
négyzetet, amelynek két szemközti csúcsa az adott szög egy-egy szögszárára illeszkedik, 
a rögzített pont pedig a négyzet középpontja!

125. Rajzolj egy olyan konvex négyszöget, amelyiknek nincs párhuzamos oldalpárja! Jelölj ki 
a négyszög belsejében egy pontot! Szerkessz olyan paralelogrammát, amelynek csúcsai 
a négyszög egy-egy oldalegyenesére illeszkednek, a középpontja pedig a rögzített pont!

126. Adott egy k kör és a kört nem metsző e egyenes, továbbá adott az egyenesnek a kört tartal-
mazó oldalán egy O pont. Szerkessz a körre és az egyenesre egy-egy olyan pontot, amelyek 
tükrösek az O pontra! Hány megoldás lehetséges?

127. Adott két különböző sugarú k1 és k2 kör úgy, hogy a körlapoknak nincs közös pontja. 
Adott továbbá egy O pont. Szerkessz a két körre egy-egy pontot úgy, hogy tükrösek 
legyenek az O pontra! Hány megoldás lehetséges?

128. Szerkessz háromszöget, ha az egyik oldala 3 cm, egy másik oldala 5 cm hosszúságú, továb-
bá az ismeretlen hosszúságú oldal felezőpontja 3,5 cm-re van a szemközti csúcstól!
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129. Szerkessz háromszöget, ha a háromszög AB oldala 3,5 cm, az A-nál lévő szöge 60°-os, 
és az A csúcs a szemközti oldal felezőpontjától 4 cm-re van!

130. Szerkessz trapézt, ha a két párhuzamos oldalhosszának összege 8 cm, a magassága 2 cm, 
a szárai pedig 2,5 cm és 2,1 cm hosszúságú!

131. Anna és Peti egy kör alakú asztalnál egyforma korongokkal játszanak. Az asztalra felváltva 
raknak a korongokból. A korongok részben sem fedhetik egymást, és teljes terjedelmükkel 
az asztalon kell lenniük. Az veszít, aki nem tud korongot feltenni az asztalra. Anna kezdi 
a játékot. Hogyan kell játszania, hogy ő nyerjen?

132. Ágnes és Zoli egy téglalap alakú asztalnál egyfor-
ma pénzérmékkel játszanak. Az asztalra felváltva 
raknak az érmékből. Az érmék részben sem 
fedhetik egymást, és teljes terjedelmükkel az asz-
talon kell lenniük. Az veszít, aki nem tud érmét 
feltenni az asztalra. Zoli kezdi a játékot. Hogyan 
kell játszania, hogy ő nyerjen?

133. Az előző két feladat játékában az asztallapok milyen tulajdonságát használták fel a kezdő-
játékosok a nyeréshez? Milyen alakú asztallapon lehetne még játszani ezt a játékot ugyan-
ezzel a stratégiával? Mondj két példát! 

134. Döntsd el a következő állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis!

a) A szabályos háromszögek középpontosan szimmetrikus háromszögek.

b) Van olyan négyszög, amelyik középpontosan szimmetrikus.

c) Ha egy négyszög tengelyesen szimmetrikus, akkor középpontosan is az.

d) Ha egy deltoid középpontosan szimmetrikus, akkor az rombusz.

e) Van olyan négyszög, amelyiknek két szimmetria-középpontja van.

f) Van olyan négyszög, amelyiknek két szimmetriatengelye van.

B6

K
CU
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135. Vágjátok ki az ábrán látható síkidomokat papírból! A négyzetrács segít, hogy pontos 
másolatokat tudjatok készíteni. A következő kérdések megválaszolásában segítenek ezek 
a papírból készített sokszögek.

I. II. III.

a) Egy papírból készült tengelyesen szimmetrikus sokszöget szétvágtunk az egyik átlója 
mentén. Az így kapott két sokszöget leraktuk valamilyen módon egy papírra, és kör-
berajzoltuk. Így kaptuk az I. és a II. ábrát. Hogyan nézhetett ki az eredeti sokszög? 
Hányféle megoldás van? 

b) Egy papírból készült középpontosan szimmetrikus sokszöget szétvágtunk az egyik 
átlója mentén. Az így kapott két sokszöget leraktuk valamilyen módon egy papírra, 
és körberajzoltuk. Így kaptuk az I. és a II. ábrát. Hogyan nézhetett ki az eredeti sok-
szög? Hányféle megoldás van?

c) Egy papírból készült középpontosan szimmetrikus sokszöget szétvágtunk egy egyenes 
mentén. Az így kapott két sokszöget leraktuk valamilyen módon egy papírra, és kör-
berajzoltuk. Így kaptuk az I. és a III. ábrát. Hogyan nézhetett ki az eredeti sokszög? 
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136. A négyzetrácsra rajzolt házikót nagyítsd a kétszeresére! A nagyított ábrát úgy tudod 
könnyen és pontosan elkészíteni, ha minden második rácsvonalat tartalmazó rácsot 
használod!

137. A négyzetrácsra rajzolt ábrát kicsinyítsd a felére! A kicsinyített ábrát úgy tudod könnyen 
és pontosan elkészíteni, ha a szomszédos rácsvonalak közé rajzolsz egy újat, ami a távolsá-
gukat felezi.
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138. Ábráink, rajzaink nem állhatnak mindig szakaszokból, és a szakaszok végpontjai nem 
lehetnek mindig rácspontok. A négyzetrács segítségével bármilyen rajz könnyebben 
nagyítható (vagy kicsinyíthető). Lehet, hogy ezeknek az ábráknak a másolatai nem lesznek 
annyira pontosak, de megfelelő odafigyeléssel egészen jó nagyítást (vagy kicsinyítést) 
készíthetsz róluk.

Rajzolj néhány egyszerű vonallal a füzetedbe egy tájképet a négyzetrácsra! A kép ne  legyen 
2 cm-szer 3 cm-esnél nagyobb. Lehetnek rajta például dombok, felhők stb. Rajzolj rá négy-
zethálót, és ennek segítségével nagyítsd a képet a háromszorosára!

139. Rajzolj egy ABCD négyszöget papíron és szerkesztőprogrammal! Vegyél fel egy K pontot 
a négyszögön kívül! Szerkeszd meg az A’B’C’D’ négyszöget, ahol az A’ a KA, B’ a KB, C’ 
a KC, D’ a KD szakasz felezőpontja!

a) Hasonlítsd össze a kapott négyszög és az eredeti négyszög megfelelő oldalhosszait! 
Mit tapasztalsz? Milyen viszonyban vannak egymással az eredeti négyszög és az így 
kapott négyszög oldalhosszai? 

b) Hasonlítsd össze a két négyszög megfelelő szögeit! Mit tapasztalsz?

c) Figyeld meg a két négyszög oldalegyeneseit! Milyen helyzetűek a megfelelő egyenes-
párok?

140. Rajzolj egy ABC háromszöget papíron és szerkesztőprogrammal! Vegyél fel egy K pontot 
a háromszögön kívül! Szerkeszd meg az A’B’C’ háromszöget úgy, hogy az A a KA’, B a KB’, 
C a KC’ szakasz felezőpontja legyen!

a) Hasonlítsd össze a kapott háromszög és az eredeti háromszög megfelelő oldalhosszait! 
Mit tapasztalsz?

b) Hasonlítsd össze a két háromszög megfelelő szögeit! Mit tapasztalsz?

c) Figyeld meg a két háromszög oldalegyeneseit! Milyen helyzetűek a megfelelő egyenes-
párok?

141. Hajtsd végre az alábbi szerkesztést!
K

a) A sokszög minden csúcspontját kösd össze a K ponttal! Az így kapott szakaszok 
felezőpontjai adják az új sokszöget.

b) Mi a kapcsolat az eredeti és az új sokszög között? 
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142. Hajtsd végre az alábbi szerkesztést!

K

a) A lyukas kockát szimbolizáló ábra csúcspontjait kösd össze a K ponttal. A kapott 
szakaszokat hosszabbítsd meg az ábrán túl a kétszeresükre, így egy új ábrát kapsz. 
Az új ábrába rajzold be a kockán szemléltetett lyukat is!

b) Mi a kapcsolat az eredeti és az új ábra között?

143. Ha egy sokszöget kicsinyítünk, akkor minden oldala ugyanannyiad részére csökken, 
a szögeinek nagysága azonban nem változik.

a) Vonalzó és szögmérő segítségével döntsd el, hogy a képen látható háromszögek közül 
melyiket kaptuk az első kicsinyítésével?

b) Hogyan aránylanak egymáshoz a képként kapott háromszög és az eredeti háromszög 
megfelelő oldalhosszai?

Eredeti háromszög I. II. III.
I. II. III.I. II. III.

144. Ha egy sokszöget nagyítunk, akkor minden oldala ugyanannyiszorosára nő, a szögeinek 
nagysága azonban nem változik.

a) Vonalzó és szögmérő segítségével döntsd el, hogy a képen látható négyszögek közül 
melyiket kaptuk az első nagyításával?

b) Hogyan aránylanak egymáshoz a képként kapott négyszög és az eredeti négyszög 
megfelelő oldalhosszai?

Eredeti négyszög I. II. III.I. II. III.
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145. Minden térképhez tartozik egy méretarány. Ezt az arányszámot 1 : a alakban adják meg, 
ami azt jelenti, hogy ami a térképen 1 cm, az a valóságban a cm.

a) Egy 1 : 175 000 méretarányú térképen két település távolsága 6 cm. Hány kilométerre 
van egymástól légvonalban a két település? 

b) Egy 1 : 20 000 méretarányú térképen egy forrás és egy kilátó távolsága 4,5 cm. Hány 
méterre van egymástól légvonalban a forrás és a kilátó?

146. Minden térképhez tartozik egy méretarány (lásd előző feladat).

a) Tudjuk, hogy két település között légvonalban 8 km a távolság. Hány milliméterre van 
egymástól a településeket szemléltető két pont az 1 : 250 000 méretarányú térképen?

b) A Budapest–New York-távolság légvonalban 7000 km. Egy iskolai falitérkép méret-
aránya 1 : 5 000 000. Hány dm a két várost összekötő szakasz? Ez hány km-nek felel 
meg? Miért nem 7000 km? Beszéljétek meg!

147. A méretarány fogalma megjelent az előző két feladatban. Most olyan térképekről lesz szó, 
amelyeken nem látszik ez az arányszám.

a) Magyarország térképén Edelény és Sárospatak távolsága 21 cm.  Tudjuk, hogy a két 
település légvonalban 63 km-re van egymástól. Milyen méret arányú a térkép?

b) A Balatonról szóló szócikkből megtudhatjuk, hogy 77 km a hossza. Egy ismeretlen 
méretarányú térképen ezt a hosszt 38,5 mm-nek mérjük. Milyen méretarányú ez 
a térkép?

148. A fénymásolókon be lehet állítani a kicsinyítés mértékét. Szeretnénk egy képet a felére 
kicsinyíteni, de a gépen csak 70%-tól 99%-ig lehet egész számokat beállítani. (Például 
a 75-ös beállítás esetén a kép a háromnegyedére kicsinyítődik.) Hogyan valósítanád meg 
a körülbelül felére kicsinyítést?

149. A fénymásolókon be lehet állítani a nagyítás mértékét. Szeretnénk egy képet a kétszeresére 
nagyítani, de a gépen csak 101%-tól 130%-ig lehet egész számokat beállítani. (Például 
a 125-ös beállítás esetén a kép az ötnegyedére nagyítódik.) Hogyan valósítanád meg 
a megközelítőleg kétszeres nagyítást?

150. Hogyan vágnád ketté a 2 × 5-ös téglalapot két téglalapra úgy, hogy a kisebb rész a nagyobb 
résznek a kicsinyítettje legyen?  

151. Hogyan vágnád ketté a 3 × 10-es téglalapot két téglalapra úgy, hogy a nagyobb rész a ki-
sebbnek a nagyítottja legyen?

152. Két A4-es méretű papírlap közül az egyiket vágd félbe a rövidebb oldalával párhuzamo-
san. Az így kapott egyik írólap méretű papírlappal tedd ugyanezt. A három különböző 
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152. Két A4-es méretű papírlap közül az egyiket vágd félbe a rövidebb oldalával párhuzamo-
san. Az így kapott egyik írólap méretű papírlappal tedd ugyanezt. A három különböző 
méretű téglalapot illeszd egymásra úgy, hogy az egyik csúcsuk és a hosszabb, illetve 
a rövidebb oldalaik egyenesei fedjék egymást!

a) Az így kapott ábráról készíts 1 : 10 arányú kicsinyített rajzot a füzetedben! Vagyis ami 
a füzetedben 1 cm lesz, az a valóságban 10 cm.

b) Fogalmazd meg, milyen érdekességet látsz az összeillesztett papírlapjaidat, illetve 
az elkészített ábrádat szemlélve!

153. Az ábrán látható nagy egyenlő szárú derékszögű háromszög kék 
színű. Rátettünk egy kisebb egyenlő szárú derékszögű három-
szöget, amely fehér színű. Tippelj! A kék háromszög hányad 
részét takarja a fehér háromszög? Tippedet méréssel és számo-
lással ellenőrizd!

154. Rajzold körbe azt a derékszögű vonalzódat, amelynek az egyik hegyesszöge 30°-os. Ezt 
a háromszöget vágd ketté az átfogóhoz tartozó magasságvonal mentén! Magyarázd el, 
hogy a kisebb háromszög nagyításával miért kapható meg a nagyobb háromszög!

155. A digitális fényképezőgépek többsége 2 : 3 oldalarányú képeket készít. Egy fotólaborban 
általában az alábbi méretekben tudsz papírképet előhívatni:

Méretek (cm × cm-ben) 9 × 13-as 10 × 15-ös 13 × 18-as

a) Dorka készíttetett néhány papírképet a fotólaborral, azonban a képekről fontos dolgok 
lemaradtak. (Pl. kapott olyan papírképet, ahol a templomtorony teteje nem látszik 
teljesen, és kapott olyat is, ahol az emberek cipői nem látszanak, pedig a digitális 
felvételeken ezek a részletek is szerepeltek.) Melyik méretet rendelhette Dorka? 

b) Virág is előhívatott néhány képet ebben a laborban. Ő olyan papírképeket kapott, 
amelyek tökéletesen egyeztek a digitális felvételeken látható részletekkel. Melyik 
méretet rendelhette Virág? 

c) Kitti szeretné a lehetőségek közül a legnagyobbat választani a papírképek megrendelé-
sénél. Tudnád-e javasolni neki a 13 × 18-as méretet? Válaszodat röviden indokold!
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156. Döntsd el, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis!

a) Egy derékszögű háromszöget felére kicsinyítettünk. Az új háromszögnek biztosan lesz 
45°-os szöge.

b) Egy 3 cm sugarú kört másfélszeresére nagyítottunk. Az új kör sugara 4,5 cm-es lesz.

c) Egy téglalapot a harmadára kicsinyítettünk. Az új téglalap kerülete harmada lesz 
az eredeti téglalap kerületének.

d) Egy négyzetet a kétszeresére nagyítottunk. Az új négyzet területe kétszerese lesz 
az eredeti négyzet területének.

157. Olivér kartonpapírból készített egy 6 cm-es élhosszúságú felül nyitott 
dobozt az ábrán látható szabásminta alapján. Anna a szabásmintát kétsze-
resére nagyította, és abból készített egy felül nyitott dobozt.

a) Mekkora területű papírt használt Olivér a doboz elkészítéséhez?

b) Hány centiméter élhosszúságú dobozt készített Anna?

c) Hányszor több papír kellett Anna dobozához, mint Olivéréhez?

d) Hányszorosára nőtt Anna dobozának térfogata azáltal, hogy az eredeti szabásmintát 
kétszeresére nagyította?

158. Adott a koordináta-rendszerben az ABCD négyszög: A(0; −2), B(2; 4), C(−1; 4), D(−3; 1). 
Minden pont minden koordinátáját megduplázzuk, így kapjuk az A’B’C’D’ négyszöget!

a) Add meg az A’B’C’D’ négyszög koordinátáit!

b) Ábrázold közös koordináta-rendszerben a két négyszöget!

c) Mi a kapcsolat a két négyszög között?  

159. Adott a koordináta-rendszerben az ABCD négyszög: A(−2; 2), B(4; 2), C(2; 4), D(−2; 4). 
Minden pont mindkét koordinátáját felezzük, és utána vesszük az ellentettjét, így kapjuk 
az A’B’C’D’ négyszöget!

a) Add meg az A’B’C’D’ négyszög koordinátáit!

b) Ábrázold közös koordináta-rendszerben a két négyszöget!

c) Mi a kapcsolat a két négyszög között?

160. Mihály a turistatérkép alapján megállapítja, hogy a tartózkodási helyétől 120 méterre van 
egy egyenes országút. Az út szélén lát két fát, melyek távolságát szeretné meghatározni. 
Egy 20 cm-es faágat 75 cm-re tart a szemétől (párhuzamosan az úttal), és ekkor az ág 
pontosan lefedi a két fa távolságát. Milyen messze van egymástól a két fa? 
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161. A szegedi Magyarok Nagyasszonya székesegyház tornya 81 méter magas. Egy turista 
a 90 cm hosszú túrabotját függőlegesen a földre helyezte, és ekkor 150 cm-es volt a bot 
árnyéka. Ezeknek az adatoknak az ismeretében add meg, hogy mekkora árnyékot vet 
ekkor a székesegyház tornya a vízszintes talajon?

162. A 16 : 9 arány a HD televíziók képernyőinek nemzetközi szabványa. Ezeknek a különböző 
méretű képernyőknek az a sajátossága, hogy a kisebb képernyőn látható kép nagyítottját 
fogjuk látni a nagyobb képernyőkön. Vagyis bármilyen méretű tévén nézzük a filmet, 
az arányok nem fognak változni, nem fog torzulni a kép. A televíziók méretét egyetlen 
adattal, a képátmérővel adják meg. Ennek hagyományosan a hüvelyk a mértékegysége 
(de mondják colnak, inchnek is): 1 col ≈ 2,54 cm. Rövid jelöléssel: 1” ≈ 2,54 cm. Az ábra 
különböző képátmérők egymáshoz való viszonyát mutatja.

75”
70”

32”

40”
43”

50”
55”

60”
65”

a) Zoli olyan tévét szeretne, amelyiknek a képátmérője meghaladja a másfél métert. 
Melyiket ajánlanád neki a megadottak közül?

b) László televíziója 40”-os. Ezen a készüléken a kép szélessége 88,6 cm. Milyen magas 
ezen a tévén a kép? 

c) Melyik az a két méret a megadottak közül, ahol a kisebb képernyő másfélszeres 
nagyításával kapjuk a nagyobb képernyőt?

d) Péter régi televíziójának képátmérője 43” volt. Vásárolt egy 60”-os új televíziót. Igaz-e, 
hogy az új tévéjén a kép területe majdnem kétszerese a réginek?
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9. Térgeometria

1. Az alábbi ábrák közül melyik nem lehet kocka hálója?

2. Tervezd meg a téglatest hálóját, ha az éleinek hossza 1 cm, 2 cm és 3 cm!

3. Egy téglatest alakú kartondoboznak nincs teteje, és éleinek hossza 1 dm, 2 dm és 4 dm. 
Tervezd meg a hálóját! Hányféle egymástól eltérő doboz tervezhető?

4. Az előző feladatban szereplő téglatestek hálójához különböző mennyiségű kartonpapírra 
van szükség. Rakd a felhasznált papír alapján növekvő sorrendbe a dobozokat!

5. Tervezz papírdobozt egy szabályos háromszög keresztmetszetű, hasáb alakú csokoládé-
nak! A doboz alapja egy 3 cm élű szabályos háromszög, a magassága pedig 9 cm.

a) Rajzold meg a doboz hálójának tervét! Ami a valóságban 3 cm, az a füzetben csak 
1 cm legyen!

b) Mekkora lenne a doboz valódi méretben elkészülő hálójának területe, ha a szabályos 
háromszög területe 3,9 cm2? 

6. Egy társasjáték doboza szabályos hatszög alapú hasáb. A szabályos hatszög oldala 12 cm, 
a doboz magassága pedig 6 cm hosszú. Készíts tervet a doboz hálójáról! 

7. Egy gúla alaplapja 1,5 cm oldalú négyzet, az oldallapjai pedig olyan egyenlő szárú három-
szögek, amelyek szárainak hossza 2 cm. Rajzold meg a gúla hálóját!
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8. A vázlatrajz egy test hálóját szemlélteti.

a) Milyen testet ad ez a háló?

b) Sorold fel a test lapjait!

c) Mekkora a test felszíne?

3 cm

3 
cm

2 cm 3 cm 2 cm

1,5 cm

1,5 cm

9. Az ábrán egy szabályos háromszög alapú hasábot látsz, és mellette négy hálót!

a) Válaszd ki azokat a hálókat, amelyekből el lehetne készíteni a szabályos háromszög 
alapú hasábot!

b) Jelöld azonos színnel az egymáshoz csatlakozó éleket!

 I. II. III. IV.I. II. III. IV.

10. A képen látható testhálón a derékszögű háromszögek oldalainak hossza 3 cm, 4 cm 
és 5 cm. A test leghosszabb éle 7 cm hosszúságú. 

a) Mi a neve annak a testnek, aminek ez a hálója?

b) Mekkora a test felszíne?

F3

T Ű

H
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11.  Ha elkészítjük egy test hálóját, és kivágjuk papírból, akkor a rögzítést valamilyen ragasz-
tószalaggal kell elvégeznünk. Sok esetben a dobozok hálóját ragasztófülekkel tervezik. 
(Ilyet láthatunk például a teás- és a desszertesdobozok esetében.) A mellékelt 2,4 cm 
élhosszúságú kocka hálóján megterveztük a ragasztófüleket. 
A hét trapéz alakú fül mindegyikének 1,6 cm a rövid alapja, 
és 4 mm a magassága.

a) Mekkora lesz az ebből elkészíthető kocka felszíne?

b) Mekkora területű papírt használtunk fel összesen?

c) Miért 7 darab a ragasztófülek száma?

12. A képen egy olyan test hálója látható, amelynek 6 db 3 cm oldalhosszúságú négyzetlapja, 
és 12 db 4 cm magasságú egyenlő szárú háromszög lapja van.

a) Jelöld be színessel azokat az éleket, ahová ragasztófüleket tennél! Hány fület terveznél?

b) Mekkora a háló területe a ragasztófülek nélkül?

c) Egy ragasztófül területe átlagosan 2 cm2. Hány százalékkal kell növelni a háló terüle-
tét, hogy a test elkészítéséhez felhasznált papír mennyiségét kapjuk?

13. Milyen test élvázát tudnád elkészíteni 12 darab gyufaszálból ragasztó segítségével? 
A gyufa szálak nem darabolhatók! Gondolkodj több megoldáson is!

14. Egy üvegház alakját röviden így mondhatjuk el: egy nagy téglatesten két egyforma tégla-
lapból háztető van. Az üvegház alakját szemből mutatja az ábra. Az építmény váza fémből 
készül. Ez a fémváz a geometriai test élvázát adja.

a) Rajzold le ezt a vázat! Nevezd el a csúcsokat!

b) Sorold fel a test éleit, lapjait!

c) Írd fel a szakaszok végpontjainak jelölésével a lapátlókat, testátlókat!

15.  Rajzold le egy olyan test élvázát, amelyet négy síklap határol! Tervezd meg a hálóját is!
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16. Egyforma kockákból testeket építettünk. Ragasztás nélkül úgy helyeztük egymásra a koc-
kákat, hogy teljes lapjukkal érintkezzenek egymáshoz. Az ábrán látható számok azt mu-
tatják, hogy azon a helyen hány darab kockát tettünk egymásra. Rajzold le az építmények 
látványtervét! Az elölről, oldalról és felülről látható lapok legyenek eltérő színűek!

a) b)

0

3

2

1

3

2

 
2

1

3

1

1

3

17. Az ábrán látható négyzetből és háromszögből több is a rendelkezésedre áll. Képzeld el azt 
a testet, amelyet ezekből a síkidomokból készítenél!

a) Melyik síkidomból mennyire lenne szükséged?

b) Rajzold le a test élvázát!

c) Rajzold le a test hálóját!

18. Készíts két egyforma téglatest alakú dobozból különböző testeket úgy, hogy két lap fedje 
egymást az összeillesztésnél! Hányféle különböző testet tudtál készíteni?

19. Rajzold le annak a testnek a látványtervét, amelynek három nézete látható az ábrán! 
Dobókockákkal érdemes kirakni az építményt!

felülnézet bal oldali nézet elölnézet

  

20. Készítsd el a képen látható testek háromféle nézetét!

a) b) c)

  

21. Készítsük el egy három fokból álló lépcső háromféle nézetét!
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22. Készítsd el az építmények háromféle nézetét! Az építmények öt egyforma, 1 cm élű kocká-
ból állnak.

a) b)

 

23. A megadott nézetek alapján építsd fel a testeket! Mindegyik egyforma kockákból áll. 
Készíts a testekről vázlatos képet!

a) b)

bal oldali nézet elölnézet

felülnézet  

bal oldali nézet elölnézet

felülnézet

24. Rajzold le vázlatosan azt a testet, amelynek három nézete látható az ábrán! Dobókockák-
kal érdemes kirakni az építményt. 
Hány kockára van szükséged?

oldalnézet elölnézetfelülnézet
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25. Készítsd el a képen látható testek háromféle nézetét!

a) b)

 

26. Az ábrán egy test háromféle nézetét látod. Készíts róla vázlatrajzot!

oldalnézet elölnézetfelülnézet

27. Rajzold le a képen látható lyukas kocka háromféle nézetét!

28. Rajzold le a képen látható test háromféle nézetét!

29. Készítsd el egy tanterem alaprajzát! Jelöld a rajzodon a berendezési tárgyak felülnézeti 
képeit is!

30. Tervezz egy téglalap alakú parkot! Legyenek benne fák, bokrok, sétányok, pihenőpadok! 
Jelöld azok felülnézeti képeit a rajzodon!
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31. Egy lakás alaprajza látható a rendelkezésünkre álló adatokkal.

nappali
525 525 cm�

gyerekszoba
511 250 cm�

fürdő
253 161�

étkező
konyha

háló
346 258 cm�

közle-
kedő

a) A lakás melyik szobája mondható négyzet alaprajzúnak?

b) Mennyivel nagyobb a gyerekszoba a hálószobánál?

c) Egy hirdetésben ezt 80 m2-es lakásnak írják. Mi a véleményed erről?

d) A lakásfelújítás során kisebb átalakítást is tervez az új tulajdonos. Nincs szüksége 
a nagy nappalira, helyette inkább két kisebb szobát szeretne. A nappalin két ablak van, 
így ezt egy válaszfallal ketté lehet osztani. Szeretné, ha az így kapott két új szobának 
és a gyerekszobának is önálló bejárata lenne. Hogyan valósítanád ezt meg? Készíts egy 
vázlatrajzot!

32. Mekkora az alábbi élhosszúságú téglatestek felszíne és térfogata?

a) a = 0,4 m, b = 2,6 dm, c = 64 cm b) a = 240 mm, b = 35 cm, c = 0,75 m

33. Hány négyzetméter az alábbi élhosszúságú kockák felszíne, hány köbméter a térfogatuk?

a) a = 16,5 dm b) a = 0,028 km

34. Egy kocka felszíne abcd cm2, ahol az  abcd négyjegyű számban az a, b, c, d növekvő sor-
rendű, szomszédos számjegyek. A kocka éle centiméterben mérve egész szám. Milyen 
hosszú a kocka éle?

35. Egy téglatest alakú fadoboz hosszúsága 12 cm, szélessége 8 cm, magassága 6 cm. 

a) A doboz minden lapját szeretnénk színes, öntapadós papírral bevonni. Hány négyzet-
centiméter papírral tehetjük ezt meg?

b) Mekkora a doboz térfogata?
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36. Egy társasjátékhoz 1,4 cm élű, sárga és barna kockákra van szükség. A gyártóüzemben 
3000 darab kocka vár festésre, amelyeknek a hatodát sárgára, a többit barnára festik. 
Mekkora felületet festenek sárgára, illetve barnára? 

37. Megmértük egy kocka lapátlóját, pontosan 8 cm hosszúságú. Mekkora a kocka felszíne?

38. Tizenhat egyforma kiskockából 2 × 2 × 4-es tornyot építettünk, amelynek a felszíne 129,6 cm2. 

a) Milyen magas a torony?

b) Mekkora egy kiskocka felszíne?

c) Mekkora a torony térfogata?

d) Mekkora egy kiskocka térfogata?

39. Egy kocka alakú láda tetejét egy 64 dm2-es terítővel pontosan le lehet takarni. Mekkora 
a láda térfogata?

40. Egy téglatest alakú tanterem minden éle méterben mérve egész szám. A tanteremben 
429 m3 levegő fér el. A terem felújításánál parkettázást és festést végeznek. A terem ajtaja 
és három ablaka összesen 9 m2. A falakat halványsárgára, a plafont fehérre festik.

a) Mekkora felületet parkettáznak?

b) Mekkora felületet festenek fehérre?

c) Mekkora felületet festenek halványsárgára?

41. A négyzetes oszlop alakú tejesdoboz alsó lapja 64 cm2 területű. Legalább hány centimé-
ter a magassága, ha a felirat szerint 1 liter tej van benne? Válaszodat egészekre kerekítve 
add meg!

42. Lakásépítésnél fontos, hogy a szobák megfelelő fűtőtesteket kapjanak. Nem érdemes a kel-
leténél nagyobb teljesítményű fűtőtestet felszereltetni, mert az drágább, és nagyobb helyet 
is foglal el a szobából. Szakemberek szerint a szoba m3-ben mért légterének 40-szerese 
az a szám, ami a megfelelő fűtőtest teljesítményét mutatja wattban. Egy 3,2 méter széles, 
4,5 méter hosszú, 2,5 méter magas szobába az 1300 watt vagy az 1500 watt teljesítményű 
fűtőtestet vennéd meg?

43. Tíz darab egyforma, 6 cm élhosszúságú kockából építettük a képen látható lépcsőt. Ehhez 
hasonlóan készíts 28 kockából lépcsőt!

Mekkora az általad épített lépcső

a) felszíne, b) térfogata?

44. Egy 0,24 mm vastagságú papírból 1 cm2-es négyzeteket vágunk ki, és eze-
ket egymásra rakva négyzetes oszlopot készítünk. Minimum hány darab 
négyzetet kell egymásra rakni, hogy a magassága meghaladja az 1 dm-t?
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45. Keresd meg a földgömbön az Egyenlítőt, a Ráktérítőt és a Baktérítőt! Milyen vonalakat 
alkotnak ezek a gömbön?

46. Az iskolai földgömb felszínén a lehető legrövidebb útvonal az Északi-sark és a Déli-sark 
között 64 cm hosszúságú. Milyen hosszú ezen a földgömbön az Egyenlítő?

47. Az iskolai földgömböt az Északi-sarknál és a Déli-sarknál egy tengellyel átszúrják. Ennek 
a tengelynek a segítségével megmértük, hogy a két sark 48 cm-re van egymástól. Mekkora 
a földgömb sugara?

48. Egy földgömbön az Egyenlítő hossza 124 cm. Az Északi-sarktól dél felé haladva juss el 
az Egyenlítőig, majd az Egyenlítőn haladj kelet felé annyit, amennyit eddig tettél meg! 
Fordulj délre, és menj egyenesen a Déli-sarkig!

Hány centiméteres az így keletkező vonal hossza? 

49. Rendezd táblázatba a hasábok csúcsainak, éleinek, lapjainak számát! A hasábok alaplapjai 
legyenek háromszögek, négyszögek, ötszögek, hatszögek.

50. Egy szabályos ötszög alapú hasáb oldalélének hossza háromszorosa az alapél hosszának. 
Hányszorosa az összes oldalél hossza az összes alapél hosszának?

51. Egy hasáb alaplapjának területe 32 cm2, kerülete 24 cm. A hasáb magassága 42 cm. Mek-
kora a hasáb

a) felszíne, b) térfogata?

52. Az asztalosműhelyben egy 16 cm × 24 cm × 40 cm-es téglatestből egy 40 cm magas 
nyolcszög alapú hasábot szeretnének kifűrészelni. A nyolcszögnek két szimmetriatengelye 
kell hogy legyen. Az alaplapot a vázlatrajz mutatja. Az alaplapnak 4 cm, 8 cm és 10 cm 
hosszúságú élei vannak, ahogyan ezt a vázlatrajz is mutatja.

a) Mekkora a hasáb felszíne?

b) Mennyi a hulladék fa térfogata?

8 cm

4 
cm

10 cm

8 cm

4 
cm

10 cm10 cm

10 cm
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53. A T-acélrúd keresztmetszete egy olyan T betűt formáz, amely két 
darab 5 mm × 40 mm-es téglalapra vágható. Tudjuk, hogy 1 dm3 
tömör acélkocka 7,8 kg tömegű. Mekkora tömegű egy 4 méter 
hosszú T-rúd? 

54. Az L-alumíniumrúd keresztmetszete egy olyan L betűt formáz, amely 
két darab 4 mm × 30 mm-es téglalapra vágható. Tudjuk, hogy 1 dm3 
tömör alumíniumkocka 2,7 kg tömegű. Mekkora tömegű egy 6 méter 
hosszú L-rúd?

55. Egy 264 oldalas könyv az első és hátsó borítólap nélkül 1,5 cm vastag. A lapjai 16,5 cm-
szer 23,5 cm-esek. Mekkora a könyv egy lapjának térfogata?

56. A gyertyakészítő mester megrendelése hasáb alakú gyertyákra szól. A megrendelő azt 
szeretné, hogy a 26 cm magas gyertyák alaplapja egy 24 cm2 területű szabályos hatszög 
legyen.

a) Hány ilyen gyertya készülhet 25 dm3 viaszból?

b) Egy másik megrendelő szabályos háromszög alapú, 26 cm ma-
gasságú hasáb alakú gyertyákat szeretne gyártatni. A vázlatrajz 
mutatja a hatszög és a háromszög kapcsolatát. Hány darab készül-
het ezekből a gyertyákból, ha most is 25 dm3 viaszt használ fel 
a mester?

57. A nagy esőzés után az utcában színültig megtelt esővízzel a 600 méter hosszú vízelvezető 
árok. Az árok keresztmetszete olyan trapéz, amelynek párhuzamos oldalai 60 és 120 cm, 
a magassága pedig 45 cm. Hány hektoliter víz van az árokban?

58. Egy konvex ötszög alapú hasáb alapéleinek hossza 5,6 cm, 4,2 cm, 4,8 cm, 6,3 cm és 
6,1 cm, a magassága 27 cm.

a) Mekkora a palástjának felszíne?

b) Milyen síkidomot kapunk, ha a palástot kiterítjük a síkba?

c) Hány lapátlója van a hasábnak? 

59. Egy tízszög alapú hasábnak hány

a) éle, b) lapja, c) téglalap alakú lapja, d) lapátlója, e) testátlója van?

f) Hogyan lehetnek egybevágók a tízszög alapú hasáb oldallapjai?
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60. Mekkora a hasáb felszíne és térfogata, ha

a) az alaplap kerülete 32 cm, területe 40 cm2, testmagassága 46 cm;

b) az alaplap kerülete 4,6 dm, területe 44 cm2, testmagassága 0,52 m?

61. Hogyan változik a hasáb térfogata, ha a magasságát megduplázzuk, az alapterületét pedig 
megfelezzük?

62. Egy hasáb magasságát másfélszeresére növeltük. Mit tegyünk az alaplap területével, ha azt 
szeretnénk, hogy a térfogata kétszeresére növekedjen?

63. Egy hasáb palástja az alaplap területének 18-szorosa. Hogyan változik a hasáb felszíne, ha 

az alaplap területét duplázzuk, a palást területét pedig a 
2

3
-szorosára csökkentjük?

64. Egy hasáb palástja az alaplap területének 16-szorosával egyenlő. A palást területét a  3

4
-szeresé-

re csökkentjük. Hogyan kell változtatni az alaplap területét, hogy a hasáb felszíne ne változzon?

65. Az ábrán egy 2,5 méter magas oszlop keresztmetszete látható. Az alaplap élei 4 cm, illetve 
12 cm. Mennyi az oszlop

a) felszíne,

b) térfogata?

c) A fenti adatokkal gyártanak acél- és alumíniumoszlopokat is. 
Hány kilogrammal nehezebb egy acéloszlop tömege, mint egy 
alumíniumoszlopé? (Tudjuk, hogy 1 dm3 tömör acélkocka 7,8 kg 
tömegű, 1 dm3 tömör alumíniumkocka 2,7 kg tömegű.) 

66. Egy hasáb alakú oszlop keresztmetszetét a mérnökök koordináta-rendszerben tervezték meg. 
A koordináta-rendszer egysége 1 cm. A sokszög csúcsainak koordinátái: A(0; 0), B(6; 0), 
C(3; 4), D(6; 8), E(0, 8). Mekkora az 1,8 méter magas oszlop felszíne, térfogata?  

67. A hasáb alakú acéloszlopok keresztmetszete egy hétszög, melynek csúcsai: A(0; 0), 
B(13; 0), C(13; 3), D(7; 3), E(3, 6), F(6; 10), G(0; 10). A koordináta-rendszer egysége 
a valóságban 1 cm, az oszlopok magassága pedig 22 dm. 

a) Mekkora egy ilyen oszlop felszíne, térfogata?

b) Az építkezés során két ilyen oszlopot úgy fognak egymáshoz illeszteni, hogy az alap-
lapot a K(6,5; 6,5) pontra középpontosan tükrözik. Az összeillesztéssel kapott oszlop 
belül üreges. Mennyivel könnyebb az így kapott üreges oszlop tömege, mintha ezt 
az oszlopot egyben, üreg nélkül gyártották volna? (Tudjuk, hogy 1 dm3 tömör acél-
kocka 7,8 kg tömegű.)

4 cm
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68. Szemléltesd közös halmazábrán a következőket: sokszöglapokkal határolt testek, hasábok, 
kockák, négyzetes oszlopok, testek, téglatestek!

69. Egy kocka felszínének négyzetméterben, valamint térfogatának köbméterben mért mérő-
száma egyenlő. Milyen hosszú az éle?

70. Egy 5 cm élű kockát egyik lapjára merőlegesen négy helyen 
átlyukasztottak, ahogyan ezt az ábrán is szemléltetjük. A keletke-
zett lyukak 1 × 1 cm-es alaplapú négyzetes oszlopok. Mennyivel 
változott a kocka felszíne és térfogata a lyukasztás után?

71. a) Készíts vázlatrajzot annak az 1 cm magasságú, húrtrapéz alaplapú hasábnak a hálójáról, 
amelyben a húrtrapéz párhuzamos oldalainak hossza 2 cm és 4 cm, a trapéz magassága 3 cm!

b) Mekkora a hasáb térfogata? c) Mekkora a hasáb felszíne?

72. Egy szabályos hatszög alapú gúlának hány

a) éle, b) lapja, c) háromszög alakú lapja, d) lapátlója, e) testátlója

van?

f) Lehetnek-e a szabályos hatszög alapú gúla oldallapjai szabályos háromszögek?

73. Rendezd táblázatba a gúlák csúcsainak, éleinek, lapjainak számát! A gúlák alaplapjai 
legyenek háromszögek, négyszögek, ötszögek, hatszögek!

74. A gúlák lapátlóinak száma miért egyenlő az alaplap átlóinak számával?

75. A gúláknak miért nincs testátlója?

76. Egy négyzet alapú gúla minden éle 6 cm hosszúságú. Hurkapálcából elkészítettük a test 
élvázát. Hány centiméter hurkapálcát használtunk fel?

77. Egy téglalap alapú gúla minden oldaléle 6 cm hosszúságú, a téglalap éleinek hossza pedig 
4 cm és 8 cm. Elkészítettük a test élvázát szívószálakból. Hány centiméter szívószálat 
használtunk fel?

78. Egy 6 cm élhosszúságú kocka egyik lapja egy gúlának is az alaplapja. A gúla ötödik csúcsa 
a kocka középpontjában van.

a) Hány ilyen gúlából építhető fel a kocka?

b) Mekkora egy ilyen gúla térfogata? 
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79. Egy 9 cm élhosszúságú kocka egyik lapja egy gúlának is az alaplapja. A gúla ötödik csúcsa 
is a kocka csúcsa.

a) Hány ilyen gúlából építhető fel a kocka?

b) Mekkora egy ilyen gúla térfogata?

80. Egy 10 cm élhosszúságú kocka egyik lapján bejelöljük az egyik átló két végpontját, és ezzel 
a lappal párhuzamos lapon bejelöljük az előző átlóra merőleges átló két végpontját. Az így 
kapott négy csúcs egy új test négy csúcsát adja.

a) Milyen lapok határolják ezt a testet?

b) Mekkora az új test éleinek hossza? 

81. Lóri egy négyzet alapú gúlát darabolt 10 részre, de csak kétféle alakú testre. A darabolás-
hoz az élek felezőpontjait és az alaplap középpontját használta. Az eredeti gúla minden éle 
10 cm élhosszúságú volt. Milyen testekből áll az így kapott 10 testből álló térbeli kirakós 
játék? A három vázlatrajz segít a válasz megadásában!  

82. A térbeli kirakós játék (lásd előző feladat) egyik eleme a négyzet alapú gúla. Ez a 10 
elemből összerakott nagy gúla felére kicsinyítésével jön létre. A játék kétféle elemét az ábra 
szemlélteti.

A kis négyzet alapú gúla térfogatának nyolcszorosával egyenlő az összerakott nagy gúla 
térfogata. Hogyan aránylik egymáshoz a játék két különböző elemének térfogata?

83. Két 12 cm magasságú hasáb alaplapját a koordináta-rendszerben terveztük meg. Mivel 
mindkettőnek az alaplapja tengelyesen szimmetrikus az x tengelyre és az y tengelyre is, 
ezért csak az I. negyedben lévő csúcsaikat adjuk meg.

Az első hasáb alaplapjához tartozó csúcsok: A(4; 0), B(3; 3), C(0; 4).

A második hasáb alaplapjához tartozó csúcsok: K(3; 0), L(4; 3), M(3; 4), N(0; 3).

A koordináta-rendszer négyzetrácsában a négyzetek átlója 1 cm hosszúságú. Melyik hasáb 
palástjának nagyobb a területe, és mennyivel?
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84. Melyik igaz, melyik hamis?

a) Van olyan hasáb, amelyiknek 22 éle van.

b) Van olyan gúla, amelyiknek 22 éle van.

c) Van olyan hasáb, amelyiknek 4 lapja van.

d) Van olyan gúla, amelyiknek 4 lapja van.

e) Nincs olyan hasáb, amelyiknek nincs testátlója.

f) Van olyan gúla, amelyiknek van testátlója.

g) Van olyan gúla, amelyiknek minden lapja szabályos háromszög.

h) Van olyan gúla, amelyiknek minden lapja derékszögű háromszög.

85. Az ábrákon 180 cm magas oszlopok keresztmetszetének vázlata látható. Mindegyik 
keresztmetszetet egy 60 mm × 60 mm-es négyzetből kaptuk. Add meg az oszlopok tér-
fogatát köbdeciméterben!

a) b) c) d)

10 mm

86. Mekkora az előző feladatban szereplő oszlopok palástjának felszíne?

87. Egy úthenger kereke 1,8 m széles, és a kerék kerületének hossza 314 cm. Hány négyzetmé-
tert hengerel az úthenger, ha egyet fordul a kereke? 

88. Egy konzervdoboz magassága 12 cm. Alapkörének kerületét egy zsinórral 25,1 cm-nek 
mértük. Mekkora területű címkével lehet a doboz palástját befedni?

89. A szoba kifestéséhez festőhengert használ a festő. Legkevesebb hányszor fordul a henger 
egy 4,36 m × 2,2 m-es falfelületen, ha a henger alapkörének kerülete 22 cm, szélessége 
pedig 20 cm?

D1

T R

A
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90. Egy 10 cm és 6 cm oldalhosszúságú, kartonpapírból kivágott téglalap rövidebb oldalára 
ragasztunk egy hurkapálcát. A hurkapálca pörgetésével a téglalap a térben egy hengert ír 
le. Mekkora a henger magassága és alapkörének átmérője?

91. Egy 12 cm és 8 cm oldalhosszúságú, kartonpapírból kivágott téglalap hosszabb 
szimmetria tengelyére ragasztunk egy hurkapálcát. A hurkapálca pörgetésével a téglalap 
a térben egy hengert ír le. Mekkora a henger magassága és alapkörének sugara?

92. Két egyforma derékszögű háromszöget vágtunk ki kartonpapírból. A háromszögek befo-
góinak hossza 15 cm és 20 cm. Az első háromszögnek a rövid, a második háromszögnek 
a hosszú befogójára ragasztottunk egy-egy hurkapálcát. A hurkapálca pörgetésével a há-
romszögek a térben egy-egy kúpot írnak le. Mekkora a kúpok magassága, alapkörének 
átmérője és alkotója?

93. Kartonpapírból kivágtunk egy egyenlő szárú háromszöget, melynek alapja 10 cm, magas-
sága 12 cm hosszú lett. A háromszög szimmetriatengelyére ragasztottunk egy hurkapálcát. 
A hurkapálca pörgetésével a háromszög a térben egy kúpot ír le. Mekkora a kúp magassá-
ga, alapkörének sugara és alkotója?

94. Az előző feladatok mintájára rajzolj olyan síkidomokat, amelyekre hurkapálcát ragasztva 
pörgetéssel hétköznapi tárgyak alakját hozhatjuk létre a térben! Rajzold be a hurkapálcák 
helyét is!

95. A képeken látható tárgyak közül melyek tekinthetők forgástestnek? A felületükön látható 
díszítéstől tekintsünk el!

a) b) c) d) e)

    

96. A képen látható sötét sakkfigurák balról jobbra: király, vezér, futó, huszár, bástya, gyalog. 
Ezek közül melyik tekinthető forgástestnek?
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97. A kotrógépekkel kitermelt homokkupac kúp alakú. Egy ilyen homokhegy alapkörének 
30 méter az átmérője, és a csúcsa 17 méterre van a szélétől. Milyen magas ez a homokhegy?

98. Egy 16 cm magas kúpot kettévágtunk a tengelyére illeszkedő sík mentén. A vágásfelület egy 
szabályos háromszög lett. Add meg milliméter pontossággal a kúp alapkörének sugarát!

99. Sokféle fagylalttölcsért készítenek, de a legegyszerűbbnek kúp az alakja. A tölcsér kör 
alakú peremének 4 cm az átmérője, és 8 cm a tölcsér magassága. A 2 cm sugarú gömb 
alakú fagylaltgombócot úgy tették a tölcsérre, hogy pontosan a fele látszik ki. Készíts egy 
oldalnézeti rajzot az „egygombócos” fagyiról a négyzethálós füzetedbe! Ami a valóságban 
1 cm, az a rajzodon legyen a négyzetháló egysége!  

100. Egy gyerekjáték dobozán különböző alakú lyukak vannak. A játék minden geometriai 
formájához meg kell találni azt a lyukat, ahol be lehet dobni a dobozba. Többek között van 
a dobozon

I. 4 cm átmérőjű kör,

II. 4 cm oldalú négyzet,

III. 4 cm oldalú szabályos háromszög alakú lyuk.

Melyiken lehet bedobni

a) azt a gömböt, amelynek 2 cm a sugara;

b) azt a hengert, amelynek 2 cm sugarú az alapköre és 4 cm a magassága;

c) azt a négyzetes oszlopot, amelynek alaplapja 4 cm oldalú négyzet, magassága 6 cm;

d) azt a hasábot, amelynek alapja 4 cm oldalú szabályos háromszög, magassága 4 cm;

e) azt a kúpot, amelynek 2 cm sugarú az alapköre és 4 cm a magassága;

f) azt a hasábot, amelynek alapja 4 cm befogójú egyenlő szárú derékszögű háromszög, 
magassága 4 cm?

101. Egy henger alakú fém konzervdobozból Kitti asztali ceruzatartót készített. A konzervdoboz 
sugara 4 cm, a magassága 12 cm. Elsőnek egy mindkét végén kihegyezett ceruzát tett bele. 

a) Milyen hosszú lehetett ez a ceruza, ha oldalnézetben nem látszik ki a dobozból?

b) Készítsd el az oldalnézeti vázlatrajzot a maximális hosszúságú ceruzával úgy, mintha 
a doboz átlátszó lenne!

102. A Pontos lépés nevű társasjátékhoz 42 darab fából készült szabályos hatszöglap és 24 darab 
színes fakorong tartozik. A hatszöglapok vastagsága 3 mm, a hatszögek oldalainak hossza 
2 cm. A henger alakú korongok magassága 5 mm, átmérője 2,5 cm. Egy téglatest alakú 
doboz belső mérete: 6,5 cm × 10,5 cm × 5 cm. Tervezd meg, hogyan tudnád elhelyezni 
a játék tartozékait ebben a dobozban! A tervedről készíts vázlatrajzot!
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10. STATISZTIKA, VALÓSZÍNŰSÉG

1. a)  Nézz utána az interneten, majd fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit jelent a „statisz-
tika” szó!

b) Keress az interneten statisztikával kapcsolatos szólásokat, idézeteket!

Például: „Ha a kísérleteid értékeléséhez statisztikára van szükséged, akkor jobb kísérlete-
ket kell végezned.”

Ernest Rutherford

2. Nézd meg a grafikont, válaszolj a kérdésekre!

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

122 139 172
296

472

680

970

1245
1424 1496 1537 1556 1541

1379
1535

M
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ar
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Az eladott mobiltelefonok száma a világban 2007 és 2021 között
(az adatok millió darabot jelentenek)

a) Melyik évben adták el a legtöbb mobiltelefont?

b) Mi lehetett a visszaesés oka 2020-ban?

c) Alkossatok párokat! Egyikőtök érveljen amellett, hogy a növekedés tovább folytató-
dik, a társa pedig amellett, hogy a növekedés megállt, és stagnálás következik!

A6

H

CSTART
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3. Peti lassúnak találta a netet, ezért reggel 7-kor, délután 2-kor és este 8-kor megmérte 
az adattovábbítási sebességet, éjjel 2-re pedig beállított egy automatikus mérést.

A következő eredményeket kapta:

Mérés ideje Ping (ms) Letöltés (Mbps) Feltöltés (Mbps)

7:00 3 779 880

14:00 4 652 711

20:00 5 630 709

+ 02:00 3 981 980

Ha egy kifejezést vagy mértékegységet nem ismersz, nézz utána az interneten!

a) Ábrázold a mérési eredményeket vonaldiagramon!

b) Melyik időpontban a legrosszabbak az adatok? Mi lehet ennek az oka?

c) Vajon mit jelölt a táblázatban + jellel a hajnali 2 óra előtt?

d) Nézz utána, milyen netkapcsolat esetén reálisak ezek a számok!

4. Dolgozzatok párban! Az ábra tanulmányozása után válaszoljatok a kérdésekre!

2008200720062005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tisztán elektromos
Konnektoros hibrid

0

500e

1m

1,5m

2m

2,5m

2m

3,5m

1900 2200 2700 5200 8000 14e 61e 179e
381e

704e

1,2m

2m

3,1m

A világszerte eladott elektromos autók száma 2005-2017

a) Beszéljétek meg, mi a különbség az elektromos és a konnektoros hibrid autók között!

b) Becsüljétek meg a 2020-as adatokat!

c) Keressetek az interneten 2020-as adatokat, és vessétek össze a becslésetekkel!
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5. a)  Végezzetek felmérést az osztályban, hogy ki milyen gyakran használja a közösségi 
médiát!

Töltsétek ki a táblázatot, és készítsetek oszlopdiagramot a táblázat alá! 

Naponta 
többször

Naponta 
egyszer

Hetente 
néhányszor

Hetente 
egyszer

Ritkábban, 
mint hetente Soha

A mi osztályunk 
(fő)

A mi osztályunk 
(%)

Naponta
egyszer

Naponta
többször

Hetente
néhányszor

Hetente
egyszer

Ritkábban
mint

hetente

Soha

Naponta
egyszer

Naponta
többször

Hetente
néhányszor

Hetente
egyszer

Ritkábban,
mint

hetente

Soha

2012 2018

34%
17%

14%
7% 10%

17%

70%

3% 4% 1% 3%

19%

Az amerikai 13–17 éves korosztály közösségimédia-használata

 b) Mennyire tér el, illetve mennyiben hasonlít a fenti diagram az osztályotok diagramjára?

 c) Melyik diagramtípus lett volna hasonlóan szemléletes a százalékos ábrázoláshoz?
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6. A SuliStat 12–18 éves diákokat kérdezett meg arról, hogy mennyire értenek egyet a követ-
kező kijelentéssel: A siker azt jelenti, hogy rengeteg pénzt keresel. 

A lehetséges válaszokat és az arra voksoló gyerekek számát a táblázatban megadtuk. Min-
denki egy választ adhatott.

Egyáltalán nem 
értek egyet

Nem teljesen 
értek egyet

Nem tudom 
eldönteni

Kicsit 
egyetértek

Nagyon 
egyetértek

Diákok 
 száma (fő) 1910 1642 3196 2462 790

Százalékos 
megoszlás

a) Hány gyereket kérdezett meg a SuliStat?

b) Számold ki a százalékos megoszlást, írd be a táblázat üres sorába, majd készíts színes 
kördiagramot az adatok alapján!

c) Te mire szavaztál volna? Miért?

7. Keresd a hibát! Fogalmazd meg pár mondatban, miért NINCS értelme az alábbi diagramnak?

Az iskola
tanárainak

száma

Az iskolába
járó diákok

száma 

Az alapítás
éve

Az országos
rangsorban

az iskola helyezése

288

31

’78 88

8. Adottak az 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5 számok.

a) Mennyi az átlaguk?

b) Hogyan változik az átlag, ha hozzáírunk a számokhoz még 1 db 5-öst?

c) Hogyan változik az átlag, ha hozzáírunk a számokhoz még 2 db 5-öst?

d) Hány ötöst kell hozzáírni a számokhoz, hogy az átlaguk 4,5 legyen?

9. Számold ki az egyjegyű pozitív egész számok átlagát! Ábrázold számegyenesen az egyje-
gyű pozitív egészeket, és tegyél egy piros pontot az átlaghoz! Milyen geometriai tulajdon-
ságot látsz az ábrán?
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10. a)  Ábrázold számegyenesen a 20-nál nagyobb, de 30-nál kisebb egész számokat! Tegyél 
az átlagukhoz egy piros pontot!

b)  Ábrázold számegyenesen a 20-nál nagyobb, de 30-nál nem nagyobb egész számokat! 
Tegyél az átlagukhoz egy piros pontot!

c)  Milyen geometriai tulajdonságot látsz az ábrán?

11. Este Jankó sétálni ment Vita kutyával, és induláskor bekapcsolta a telefonján a lépésszám-
láló applikációt. Amikor visszaért és leállította, a következőket írta ki a telefon:

Távolság: 3200 m Időtartam: 56 perc Lépésszám: 4755

a) Mekkora volt Jankó átlagos lépéshossza?

b) 1 perc alatt átlagosan hány lépést tett meg?

c) Mekkora volt az átlagsebessége?

12. Tedd sorrendbe, és helyezd el a felsorolt feliratok sorszámait a grafikonon! A feliratokat 
NEM sorrendben adtuk meg.

  1.  Jankó kimegy az iskolából és vár.

___  Helén igent mond, majd Jankó elkíséri a buszig Helént, és ő is hazamegy.

___  Jankó megkérdezi Helént, hogy elmenne-e vele moziba szombat este.

___  Jankó „véletlenül” összefut Helénnel az iskola előtt.

___  Jankó elsétál Helénnel a fagyizóig.

Pu
lz
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sz
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0 10 20 30
Idő (perc)

50

100

150

Találj ki te is egy történetet, amelyik illeszkedik a grafikonhoz!
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13. Jankó edzéshez használja az okosóráját, ami rögzíti, hogy mennyi a pulzusszáma. Az edző 
szerint legalább 30 percig 135-ös percenkénti érték felett kell legyen a pulzusa az egyórás 
futóedzés alatt. 

Az okosóra a következő grafikont rajzolta ki. 
Pu
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a) Sikerült-e teljesíteni Jankónak az edző elvárását?

b) Ha igen, akkor hány perccel teljesítette túl az elvárást?

c) Jelöld be a grafikonon, mikor futhatott emelkedőn a terepen!

14. Hat tantárgy átlagát számolta ki a 8. a osztályfőnöke.

magyar irodalom 3,52

angol 3,74

matematika 3,96

fizika 3,56

kémia 3,23

biológia 3,72

Ábrázoljuk ezeket az eredményeket, ha az osztályfőnök

a) a szülői értekezleten szeretné megmutatni, hogy a tanulók a különböző tantárgyakban 
viszonylag egyenletesen teljesítenek;

b) az iskola igazgatójának szeretné megmutatni, hogy az osztály matematikából kiugróan 
jó a többi tantárgyhoz képest!

c) Milyen grafikont vagy diagramot választanál ahhoz, hogy a leglátványosabb legyen 
az eredmények szemléltetése?

d) Vajon miért érdemes két különböző grafikont készíteni?

15. Mérj és számolj! Hozzatok az iskolába üres PET-palackokat, és mérjétek meg, milyen nehéz 
10 üres palack! Mennyi lett egy üres PET-palack átlagos tömege? Ha a Tisza Tisztító Társa-
ság (TTT) egy hétvégén 3,4 tonna PET-palackot gyűjtött, akkor az körülbelül hány darab?
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16. Tibi bácsi az öregfiúk csapatában, Pisti pedig a nebulócsapatban játszik a kosárlabda-
bajnokságban. Az első hét mérkőzésen Tibi bácsi 2; 12; 13; 24; 6; 9; 11 pontot dobott. 
Pistinek 9 meccse volt eddig, amelyeken 8; 12; 0; 0; 21; 19; 20; 13; 15 pontot dobott. 

a) Melyikük dobott átlagosan több pontot? 

b) Hány pontot kellene dobnia Tibi bácsinak a nyolcadik mérkőzésén, hogy egyenlő 
legyen az átlaguk?

c) Mennyi Tibi bácsi, illetve Pisti dobott pontjainak mediánja? 

17. A szokásos iskolai orvosi vizsgálat előtt rettenetesen izgultak a gyerekek, hogy ki hány kg. 
Olga doktornő értette a problémát, így elárulta, hogy ő 62 kg, amit jelöljenek O-val. 
A gyerekek tömegét ezután ehhez viszonyítva, az angol ábécé betűit (ékezet nélküli, 
egy jegyű betűk) felhasználva adta meg. Minden betűugrás 1 kg-ot jelentett. Így például 
Blanka, aki 59 kg volt, az „L” betűt kapta. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N
év Mari Teri Janka Viki Rozi Piri Lencsi Regi Blanka Nóri Emi Bogi Virág

Tö
m

eg

E W U J Z K C S L R B H Q

a) Add meg a táblázat alapján a gyerekek tömegét növekvő sorrendben!

b) Ki a legkönnyebb közülük?

c) Hány gyerek volt nehezebb, mint a doktor néni?

d) Hányan voltak legalább 56 és legfeljebb 65 kg között?

e) Számítsd ki a gyerekek átlagos tömegét!

18. A statisztikából írt dolgozat átlagpontszáma 42 volt, de Vera és Zoli hiányzott. A pótdol-
gozatuk nagyon jól sikerült. Ketten együtt 96 pontot szereztek, és így a csoport átlagpont-
száma már 43 lett. Hányan jártak a csoportba?

19. A 10. c osztályba járó 33 gyereknek egy négyszínű pörgettyűről kellett kiválasztani a neki 
legjobban tetsző színt.

A következő eredményeket kapták.

Sárga Piros Kék Zöld

3 12 9 9

a) Melyik középértéknek van értelme, és mi lesz az?

b) Adj meg olyan számokat, hogy a zöld legyen a módusz!
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20. A 2021-ben megrendezett, eredetileg 2020-ban esedékes tokiói olimpia éremtáblázatának 
első 20 sorát látjuk. Az országok sorrendjét az aranyérmek száma határozza meg. Ha 
egyenlőség áll fönn, akkor a több ezüstérem számít, és ha az is egyenlő, akkor a több 
bronzérem. A kérdések erre a 20 országra vonatkoznak.

ORSZÁG ARANY EZÜST BRONZ

1. Egyesült Államok 39 41 33

2. Kína 38 32 18

3. Japán 27 14 17

4. Nagy-Britannia 22 21 22

5. Oroszország 20 28 23

6. Ausztrália 17 7 22

7. Hollandia 10 12 14

8. Franciaország 10 12 11

9. Németország 10 11 16

10. Olaszország 10 10 20

11. Kanada 7 6 11

12. Brazília 7 6 8

13. Új-Zéland 7 6 7

14. Kuba 7 3 5

15. Magyarország 6 7 7

16. Koreai Köztársaság 6 4 10

17. Lengyelország 4 5 5

18. Csehország 4 4 3

19. Kenya 4 4 2

20. Norvégia 4 2 2

a) Hány érmet szereztek a házigazda ország sportolói?

b) Melyik ország sportolói szereztek ugyanannyi érmet, mint a magyarok?

c) Készíts olyan sorrendet, amelyik az összes megszerzett érem számát veszi figyelembe! 

21. Az ötöslottón 7 egymás utáni héten a kettesekre kifizetett összeg 2090, 2305, 1975, 1980, 
1920, 1975, 1715 forint volt. 

a) Mennyi ezeknek a nyereményeknek az átlaga?

b) Mennyi ezeknek a nyereményeknek a mediánja?
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22. Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó középiskolás korában matematika 
tagozatra járt. Nézz utána a neten, hogyan nyilatkozott az interjúiban arról, hogy miben 
segítette sportolói karrierjét a logikus gondolkodás, a matematika!

A tokiói olimpián a csörtéi így alakultak:

A legjobb 32 között Szilágyi Áron 15
 Jose Quintero 7

A legjobb 16 között Szilágyi Áron 15
 Mojtaba Abedini 7

A legjobb 8 között Szilágyi Áron 15
 Ali Pakdaman 6

A legjobb 4 között Szilágyi Áron 15
(elődöntő) Sandro Bazadze 13

Döntő Szilágyi Áron 15
 Luigi Samele 7

a) Mennyi a Szilágyi Áron által bevitt találatok átlaga?

b) Mennyi az ellenfeleitől kapott találatok átlaga?

c) Mennyi az ellenfeleitől kapott találatok mediánja?

d) Mennyi az ellenfeleitől kapott találatok módusza?

23. Gyűjtsünk adatokat! Reggel a buszmegállóban állva a busz érkezéséig számláltuk, hogy 
az elhaladó autókban hányan ültek. A következő táblázatot kaptuk:

Autóban 
ülők száma 1 2 3 4 5 6 7 8

Autók 
 száma (db) 15 4 4 1 2 0 0 2

a) Átlagosan hányan ülnek egy autókban?

b) Mennyi az egy autóban ülő emberek számának mediánja?

c) Mennyi az autóban ülő emberek számának módusza?

d) Ha az iskola elé érkezéskor számolnánk, akkor hasonló értékeket kapnánk?

e) Gyűjtsetek ötleteket! Szerintetek mi befolyásolhatja az adatokat?

24. Egy osztályban a lányok testmagasságának átlaga 166 cm, a fiúké pedig 176 cm. Az osz-
tályban 18 lány és 12 fiú van. Számítsuk ki az osztály testmagasságának átlagát!

B1

D

S
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25. Lehetetlen (0), Lehetséges (1), Biztos (2)? Töltsd ki a táblázatot!
Fogalmazz meg te is 3 állítást, és írd be az üres sorokba, a háromfajta lehetséges válaszhoz!

Állítások 0, 1, 2?

1. Csütörtök után péntek jön.

2. Kockadobálásnál a következő dobásod páros lesz.

3. Ha rengeteg csokit eszel, akkor meghízol.

4. Negyvenévesen magasabb leszel, mint most.

5. Holnap is jössz iskolába.

6. Ha ezt elolvasod, többé nem fogsz pislogni.

7. A jövő héttől csak ötösöket kapsz matekból.

8. A gepárd gyorsabb nálad.

9. A 16 négyzetszám.

10. Az országgyűlés törvényt hoz arról, hogy minden 7–8. évfolyamra járó 
gyereknek kötelező naponta 1 órán keresztül számítógépes/mobiltelefonos 
játékokat játszani. 

0

1

2

26. a)  Sorold fel az összes kétbetűs „szót” (kifejezést), amelyben minden betű eleme az {A, B, 
C, D E, F} halmaznak! Hány ilyen „szó” van?

 b) Írd fel az összes kétjegyű számot, amelynek minden számjegye eleme az {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
halmaznak! Hány ilyen kétjegyű szám van?

27. I. Dobj egy piros és egy kék kockával! Írd fel a lehetséges dobott számpárokat!

II. Dobj két piros kockával, és írd fel a lehetséges számpárokat!

a) Mennyi lesz az I. és mennyi a II. esetben annak esélye, hogy az (1; 1) számpár jön ki?

b) Mennyi lesz az I. és mennyi a II. esetben annak esélye, hogy az (1; 2) számpár jön ki?

28. Hagyományos számozású dobókockával sokszor dobok, és felírom a dobott számokat egy 
lapra, sorban egymás után.

a) Legalább hányszor kell dobni ahhoz, hogy biztosan legyen a felírt számok között páros?

b) Legalább hányszor kell dobni ahhoz, hogy biztosan legyen a felírt számok között hatos?
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29. Ilona és Jani egy olyan táblajátékot játszik, amelyben minél gyorsabban kell előrelépni 
a mezőkön. Ilona egy 1-től 12-ig számozott pörgettyűt használ, Jani pedig két dobókocká-
val dob, és összeadja a dobott számokat. Ha bármelyikük 12-t dob vagy pörget, akkor újra 
ő következik. 

 

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

 
Egy idő után Jani azt mondta, hogy Ilona biztos csalt, mert sokkal gyakrabban jött ki neki 
a 12, és vezetett is a játékban.

a) Igaza van Janinak? Kell Ilonának csalnia, hogy gyakrabban pörgethessen még egyszer? 

b) Mekkora az esélye Janinak, illetve Ilonának, hogy újra ő következzen?

c) Javasoljatok módosítást a szabályokon, hogy igazságosabb legyen a játék!

30. Leírtam az összes kétjegyű számot egy-egy papírlapra. Beraktam a lapokat egy átlátszatlan 
zsákba, majd kihúztam egy számot. Mekkora az esélye annak, hogy a kihúzott szám

a) páros?

b) 10-zel osztható?

c) jegyeinek összege 18?

d) jegyeinek összege 3?

31. Kísérletezz! Dobj egy érmével! Ha fejet dobtál, lépj balra, ha írást, akkor jobbra, a nyilak-
nak megfelelően!

P

R

R

R R

K

K

D

D

L

L

Ű A

A

A

A

START

G

B T E

E

A Ü Á I Ó U

U

A

A

a) Milyen „szavakat” kaptál az első négy dobássorozat után? Hány értelmes szó van 
közöttük?

b) Van-e olyan eset, amelyik „kidobhatatlan”?

c) Melyik betűnégyest a legkönnyebb kidobni? 

d) Válaszodat minden esetben indokold!
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32. Fogj egy dobókockát, és használd az előző feladat ábráját a kísérlethez! Lépj balra, ha 1-t 
vagy 2-t, jobbra, ha bármi mást dobtál! 

a) Hogyan módosultak a kidobott szavak esélyei az előző, érmés kísérlethez viszonyítva?

b) Mit könnyebb kidobni, az ALAP vagy a DARA szót?

c) Számítsd ki, hányféle dobássorrenddel kaphatod meg az ARAT szót?

d) Készíts saját szópiramist!

33. Kísérletezz! Dobj egy érmével! Ha fejet dobtál, lépj balra, ha írást, akkor jobbra, a nyilak-
nak megfelelően!

K

R

A

L

B

A

A

START

T

GA

a) Milyen „szavakat” kaphatsz? Hány értelmes szó van közöttük?

b) Van-e olyan eset, amelyik „kidobhatatlan”?

c) Melyik betűnégyest a legkönnyebb kidobni? 

d) Válaszodat minden esetben indokold!

F5

É S
E
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34. Kísérletezz! Dobj egy érmével! Ha fejet dobtál, lépj balra, ha írást, akkor jobbra, a nyilak-
nak megfelelően!

T

R

NY

R

SZ

A

A

START

B

AA

a) Milyen szavakat kaphatsz?

b) Milyen eséllyel kaphatod az egyes szavakat? 

c) Válaszodat minden esetben indokold!

d) Keress rá az interneten a Galton-deszka kifejezésre!

35. Alkossatok párokat! Készítsetek két papírkorongot a kutya, macska, egér, ember feliratok-
kal úgy, hogy mindkét korong mindkét felére egy-egy felirat jusson! Válasszatok egy-egy 
korongot, és dobjatok egyszerre a korongotokkal! Ki nyer, ha tudjuk, hogy a macska 
megeszi az egeret, a kutya legyőzi a macskát, az ember legyőzi a kutyát, és az ember fél 
az egértől? A többi viszony semleges, tehát a macska és az ember, valamint az egér és 
a kutya egyenlő.

Ábrázold egy gráfon, hogy ki kit győz le! 

a) Fel tudod-e írni ezt a négy szót két pénzérme négy oldalára úgy, hogy igazságos 
játékot kapj?

b) Válaszodat indokold!

c) Alkossatok párokat, és játsszatok el néhányszor!

36. Teszteljétek a Murphy-törvények igazságtartalmát!

a) Igaz-e, hogy 6-ost dobni nehezebb, mint bármi mást?

b) Igaz-e, hogy a vajas kenyér mindig a vajas felére esik?

c) Igaz-e, hogy ha a buszmegállóban vársz a buszra, akkor mindig az ellenkező irányú 
járat jön előbb?

d) Igaz-e, hogy ha a neten valami ingyen van, az valószínűleg vírus?
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37. Zsuzsi véletlenszerűen toppan be Zsolthoz délután 4 és 5 között. 

a) Mennyi annak az esélye, hogy 4:00 és 4:30 között érkezik?

b) Mennyi annak az esélye, hogy 4:10 és 4:40 között érkezik?

c) Mennyi annak az esélye, hogy 4:21 és 4:36 között érkezik?

38. Zsolti már régóta izgatottan nézegette az óráját, amikor megszólalt a hangosbemondó 
a debreceni nagyállomáson.

„Tű-tü-tü-tű, tű-tű. Tájékoztatjuk a kedves utasokat, hogy a Záhony felől érkező személy-
vonat vágányzár miatt előre láthatóan 20-30 percet késik. Köszönjük türelmüket.”

Mennyi annak az esélye, hogy 26 percen belül megérkezik a vonat?

39. Rajzolj egy szabályos ötszöget, és egy másik színnel húzd be az összes átlót!

a) Hány átlót tudtál berajzolni?

b) Válassz ki egy átlót véletlenszerűen! Mekkora az esély arra, hogy egy háromszögre és 
egy négyszögre vágja a kiválasztott átló az ötszöget?

40. Rajzolj egy szabályos hatszöget, és egy másik színnel húzd be az összes átlót!

a) Hány átlót tudtál berajzolni?

b) Válassz ki egy átlót véletlenszerűen! Mekkora az esély arra, hogy két négyszögre vágja 
a kiválasztott átló a hatszöget?

41. Vizsgáld meg a céltáblákat, és állapítsd meg, hány százalék esélyed van arra, hogy beleta-
lálj a színes mezőbe! (Feltesszük, hogy a céltábla minden pontját ugyanakkora valószínű-
séggel találod el.)

42. Ez a nyereménytábla egy „NYERT” és 8 db „NEM NYERT” feliratot tartalmaz. A táblán 
egyszerre egy ablakot nyithatsz fel.

a) Mekkora az esélye annak, hogy elsőre a nyerő ablakot 
nyitod fel?

b) Mekkora az esélye annak, hogy csak másodszorra nyitod 
fel a nyerő ablakot?

c) Hogyan változik a nyerési esélyed akkor, ha segítségkép-
pen kinyitunk neked két ablakot, ami mögött biztosan 
a „NEM NYERT” felirat van? 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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43. Készítettünk egy, az előző feladatban látható nyereménytáblához hasonló, de 12 ablakos 
táblát, 1-től 12-ig számozott ablakokkal. Egy ablakot nyitunk fel.

a) Mekkora a nyerési esélyed, ha csak egyetlen nyerő mező van?

b) Mekkora a nyerési esélyed, ha pontosan két nyerő mező van?

c) Mekkora a nyerési esélyed akkor, ha egyetlen nyerő mező van, és azt is tudod, hogy 
a nyeremény ablakán egy prímszám van?

44. A tanár minden nap kisorsol a 24 fős osztályból egy gyereket, aki ismerteti a házi feladat 
részletes megoldását. Ha szépen elmondja, piros pontot kap. Ha kiderül, hogy foglalkozott 
a feladattal, de nem tudta megcsinálni, akkor nem kap semmit. Ha azt se tudja, hogy volt 
házi, és bele se nézett a füzetébe, akkor fekete pont jár.

Hétfőn Zsolt mutatta be a házi feladatot.

a) Mekkora az esélye, hogy kedden megint Zsoltot sorsolják ki?

b) Lehetséges, hogy a héten minden nap Zsoltot sorsolják ki?

45. A tanár minden nap kisorsol két gyereket a 24 fős osztályból. Az elsőnek kisorsolt gyerek 
ismertetheti a házi feladatot, a második pedig beleszólhat, és javíthatja az elsőt, tehát 
számít a kisorsolt gyerekek sorrendje.

a) Hányféle párt lehet kisorsolni?

b) Mekkora a Vazul–Zsolt-páros esélye a házi feladat bemutatására?

46. A 24 fős osztályban csak 6 lány van, Anna, Bea, Cintia, Dóra, Emma Fanni. Közülük 
sorsolunk ki kettőt, akik segítenek virágcsokrokat készíteni az utolsó órában. 

a) Sorold fel az összes lehetőséget! A jelölésre használd a lányok nevének kezdőbetűit!

b) Hány lehetőséget találtál?

c) Mekkora eséllyel megy Anna és Fanni segíteni?

d) Hány olyan párost találtál, amelyikben benne volt Anna?

A következő héten négy lány maradt bent segíteni.

e) Sorold fel az összes lehetőséget!

f) Hány lehetőséget találtál?

47. Hatosfalván olyan lottót játszanak, amelyben hat számból (1, 2, 3, 4, 5, 6) húznak ki kettőt.

a) Írd fel a lehetséges számpárokat!

b) Mekkora az esély arra, hogy az 5, 6 számpárral lehet nyerni?
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48. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számkártyák hevernek előttünk az asztalon lefordítva. Kettőt megfordí-
tunk közülük.

a) Mekkora az esély arra, hogy páros szám van mindkét megfordított kártyán?

b) Mekkora az esély arra, hogy páratlan szám van mindkét megfordított kártyán?

c) Mekkora az esély arra, hogy egy páros és egy páratlan szám van a megfordított kártyá-
kon? Mennyi az a), b), c) esélyek összege?

49. Három zselés és három kókuszos szaloncukor maradt a dobozban. Vazul oda se néz, csak 
belenyúl, és kettőt kivesz közülük. 

a) Mekkora az esély arra, hogy két zselés szaloncukrot vesz ki?

b) Mekkora az esély arra, hogy két kókuszos szaloncukrot vesz ki?

c) Mekkora az esély arra, hogy egy zselés és egy kókuszos szaloncukrot vesz ki?

d) Mennyi az a), b), c) esélyek összege?

e) Hasonlítsd össze az eredményeket az előző feladat eredményeivel!

50. Kata előtt 5 darab betűkártya hever az asztalon lefordítva. 

I. eset: Egy-egy A, Á, B, R és D betű van a kártyákon.

II. eset: Kettőn A betű van, a többin B, R és D. 

Kata 4 kártyát választ. 

a) Mekkora az esély az egyes esetekben arra, hogy egy értemes négybetűs magyar szót 
tud kirakni a kihúzott 4 betűkártyából?

b) Ki tudnál rakni értelmes magyar szót mind az 5 betűből az I. és a II. esetben?

51. Kata előtt 5 darab számkártya hever lefordítva az asztalon: 1, 2, 3, 5, 7. Három kártyát 
kihúz, megnézi, és kettőt egy tört számlálójába tesz kétjegyű számként, egyet pedig a ne-
vezőjébe rak. Mekkora az esélye, hogy a három számból tud olyan törtet képezni, ame-
lyiknek az értéke egész szám? Például, ha kihúzza az 1, 2, 7 számokat, akkor teheti a 27-et 

a számlálóba, az 1-et a nevezőbe, a  27

1
 = 27, tehát az 1, 2, 7 számok jók. 

52. Kata előtt 5 darab számkártya hever lefordítva az asztalon: 1, 2, 3, 5, 7. Felfordít két kár-
tyát.

a) Mekkora eséllyel tud kétjegyű négyzetszámot kirakni a két kihúzott számból?

b) Mekkora eséllyel tud kétjegyű prímszámot kirakni a két kihúzott számból?

Kata három kártyát fordít fel.

c) Mekkora eséllyel tud háromjegyű négyzetszámot kirakni a három kihúzott számból?

d) Mekkora eséllyel tud kétjegyű négyzetszámot kirakni a három kihúzott számból?

C4

É
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11. Gyakorló feladatsorok felvételire készülőknek

I. feladatsor

1. Add meg a következő kifejezések értékét tovább nem egyszerűsíthető közönséges tört 

alakban, ha x = 2

3
és y = 1,4.

a) 
x y+

2
 b) 30xy c) 

y x
y
-

 d) x + y + x − y

2. Írd be a számításokba a hiányzó mértékegységeket!

a) 7 kg – 25 …… = 6750 g

b) 1

7
 hét + 1

3
 …… + 60 perc = 33 óra

c) 1,3 hl + 130 dl + 210 …… = 1451 dl

d) 2 …… – 1000 dm + 3000 cm = 1930 m

3. Az osztályfőnök az új ülésrendet tervezi. Már csak az első sor három padjában kell eldön-
tenie, hogyan ülteti le Ferencet, Miklóst, Pannát, Lillát, Esztert és Benedeket. Tudja, hogy 
Eszter és Benedek balkezesek, ezért a pad bal oldalára kell ülniük. Ferencnek és Miklós-
nak megengedte, hogy padtársak legyenek, cserébe középen, a tanári asztal előtt ülnek 
majd. Egy lehetséges ültetési rendet megadtunk.

E F BL M P

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tanári
asztal

Tervezd meg az összes lehetséges ültetési rendet! Vigyázz, hogy csak a feltételeknek meg-
felelőt adj meg!
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4. Az ABFGHI szabályos hatszögnek, az ABDE négyzetnek és az ABC szabályos háromszög-
nek közös oldala az AB.

a) Mekkora az EAC szög nagysága?

b) Mekkora az IED szög nagysága?

c) Nevezz meg az ábrán (csúcsaik felsorolásával) két egybevágó háromszöget! Indokold, 
hogy miért egybevágók!

d) Milyen fajta négyszög az AIEC négyszög?

A B

H G

E D

CI F

5. Egy őszi időszakban Dóra 8 egymást követő napon megszámolta és feljegyezte, hogy 
aznap hány dió hullott le a kertjükben lévő diófáról. Ez látható az alábbi diagramon.

a) Ha a vizsgált időszakban hétfői napon volt a legkevesebb, akkor milyen napon volt 
a legtöbb a diók száma?

b) Hány diót szedett össze átlagosan a vizsgált napokon?

c) Hány diót szedett össze a kilencedik napon, ha így 14 lett az átlagos diószám?

d) Hányadik napon szedett össze az előző naphoz képest több mint kétszer annyi diót?
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6. Eszter a háromnapos kirándulásra kapott zsebpénz 20%-át megtartotta. Az elköltött 
összeg 25%-a az első napon, 30%-a a második napon, 45%-a a harmadik napon fogyott el.

a) Hány forintot kapott összesen, ha a második napon 2400 Ft-ot költött? Írd le a meg-
oldás menetét!

b) Mennyit költött az első napon?

c) Zsebpénzének hány százalékát költötte el a harmadik napon?

7. Máté egy kirándulásra csokit szeretne vinni a két kedvencéből, amelyek közül az egyik 
150, a másik 250 forintba kerül. 2000 forint megtakarított zsebpénze van, mindet el 
szeretné költeni a csokikra.

a) Hogyan vásároljon, ha a lehető legtöbb csokit szeretné megvenni?

b) Kap még 100 forintot az otthoni mosogatásért. Hogyan vásároljon, ha 10 darab csokit 
szeretne venni?

c) Hány darabot vett a kétfajta csokiból külön-külön a 2100 forintjából, ha végül 
12  darab csokival indult útnak?

8. Melyik igaz, melyik hamis? Hamis válasz esetén adj ellenpéldát!

a) Egy szám akkor osztható 4-gyel, ha a számjegyeinek összege is osztható 4-gyel.

b) Egy konvex hatszögnek 9 átlója van.

c) Ha egy szám 3-nak és 4-nek is többszöröse, akkor osztható 12-vel.

d) Ha egy négyszögben két-két oldal hossza egyenlő, akkor az deltoid.

9. Az iskolai sportnap eredményhirdetéséhez azonos méretű faládákból dobogó készült. 
A faládák összeillesztése után a dobogó teljes felületét szürke, sárga és barna színűre 
festették a mellékelt ábra szerint. (Két láda szürke, három láda sárga, egy láda barna színű 
lett.) Egy faláda 15 cm magas, 30 cm széles és 60 cm hosszú. 

a) Mekkora a szürkére festett rész területe?

b) Mekkora a sárgára festett rész területe?

c) Mekkora a dobogó térfogata? 

10. Adott két pont a koordináta-rendszerben: A(0; 3) és B(4; 3). 

a) Tükrözd az A pontot az x tengelyre, és add meg A’ koordinátáit!

b) Tükrözd a B pontot az origóra, és add meg B’ koordinátáit!

c) Milyen háromszöget határoznak meg az A’, B, A pontok?

d) Milyen négyszöget határoznak meg az A, B, A’, B’ pontok?

e) Mekkora az ABA’B’ négyszög területe, ha a tengelyeken lévő egység 1 cm?
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II. feladatsor

1. Határozd meg az a, b, c és d értékét, ha

a) a = 1 : 1 + 1 ∙ 1 − 1;

b) b = 2 : (2 + 2) ∙ 2 − 2;

c) c = 3 : (3 + 3) ∙ (3 − 3);

d) d = (4 : 4 + 4) ∙ 4 − 4.

2. Tedd igazzá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó adatok beírásával!

a) 1 nap = 390 perc + ………… óra

b) 2 kg = ………… g + 44,5 dkg

c) 3 m = ………… cm + 125 mm

d) 4 hl = 625 l – ………… dl

3. Emília a négyzetrácsos füzetébe olyan 3 × 4-es mintákat tervez, melyek mindegyikében 
négy kis négyzetet satíroz be, és ezek sem sarkukkal, sem oldalukkal nem érintkeznek 
egymással. Hányféleképpen nézhet ki ez a minta? Rajzold be az ábrákba! (Lehet, hogy 
több ábra van, mint amennyire szükséged lesz.) Keresd meg a megadottól különböző, 
összes helyes elrendezést! Vigyázz! Ha a megoldásaid között hibás is szerepel, azért pont-
levonás jár.

B5

ÖZ
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4. Az alábbi diagram Magyarország nyári olimpiai játékokon szerzett érmeinek számát 
mutatja 2000 és 2021 között. Válaszolj a diagram segítségével a kérdésekre!

0
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8
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  s
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Olimpia éve és helyszíne

2000, Sydney 2004, Athén 2008, Peking 2012, London 2016, Rio de
Janeiro

2021, Tokió

arany ezüst bronz

a) Melyik olimpián szerezték a magyar sportolók a legtöbb ezüstérmet?

b) Átlagosan hány érmet szereztünk ezen a hat olimpián? Add meg egészekre kerekítve!

c) Hány bronzérmet hoztak haza sportolóink 1996-ban Atlantából, ha tudjuk, hogy ezzel 
a hét olimpián a bronzérmek átlaga pontosan 5 darab?

d) A Tokióban szerzett érmek hány százaléka arany?

5. Az ABCDE ötszöget az ABCD négyzet és az ADE szabályos háromszög egyesítésével 
kaptuk, az AB szakasz hossza 6 cm.

a) Mekkora az ötszög kerülete?

b) Mekkora a BCD derékszögű háromszög területe?

c) Add meg a BDE háromszög szögeinek nagyságát!

6. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz és melyik hamis!

a) A 2031 prímszám. 

b) Minden négyzet téglalap.

c) A 12-nek 6 darab osztója van.

d) A deltoid tengelyesen szimmetrikus.

7. Gondoltam három pozitív egész számra. A legkisebb a középsőnek a 20%-a, a legnagyobb 
pedig a középsőnek a 160%-a. Az összegük 14. 

a) Melyek ezek a számok? 

b) Hány százaléka a három szám összege a három szám szorzatának?
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8. Az alábbi ábrán órák sorozatának négy tagja látható.

a) Rajzold le a sorozat következő 2 tagját!

b) Hány perc telt el az első és a negyedik 
időpont között?

9. A hétfőn kezdődő nyolcnapos biciklitúra első 7 napján a terv szerint ugyanakkora távot 
kell megtenni. Az utolsó nap pihenőnap egy előre lefoglalt helyszínen. Három nap eltel-
tével a kedvezőtlen időjárás miatt még csak 120 km-t haladtak a túra résztvevői, ezért 
módosították a tervet. A további napokon a tervezettnél 15 km-rel többet kell haladniuk, 
hogy időben célba érjenek. 

a) Hány kilométert kellett volna megtenni naponta az eredeti terv szerint?

b) Hány kilométeres távot szeretnének a 7 nap alatt teljesíteni?

c) Hányszorosára növekedett a napi kilométerek száma a negyedik naptól?

10. Az ábrán látható lépcsős építményt 1 cm, 2 cm és 3 cm élű kockákból raktuk össze. Az így 
keletkezett testnek

a) hány lapja van;

b) mekkora a térfogata;

c) mekkora a felszíne?



211

III. feladatsor

1. Számold ki a következő betűk értékét!

a = az első 5 pozitív páratlan szám átlaga 

b = az első 4 pozitív páros szám összege

c = az első 3 prímszám szorzata

d = 
a
b

a
c

b
c

+






 :

2. Tedd igazzá az egyenlőségeket a hiányzó adatok beírásával!

a) 15 dkg + 2100 g = ………… kg

b) 0,57 km + 5200 cm = ………… m

c) 16 óra = ………… nap + 240 perc

d) 3,1 cm2 + ………… mm2 = 0,035 dm2

3. A tornaórán egy 7 fős csoport kígyófogót játszik. 
Ez a játék egy fogóval indul, és akit megfognak, 
annak csatlakoznia kell a kígyó hoz, onnantól 
kézen fogva kell szaladnia a megfogójával. 
Tudjuk, hogy a játék elején Bori a fogó, és a végén 
ő volt a kígyó egyik végén. Flórát András fogta 
meg, és Esztert kapta el utoljára a kígyó „vége”, 
azaz Dani. Játszott még Cili és Gréti is. 
Írd a táblázat soraiba, hogyan nézhet ki a játék 
végére kialakult kígyó? A kígyók felírásához 
 használd a gyerekek nevének kezdőbetűjét! 
 Vigyázz! Lehet, hogy több hely van, mint ameny-
nyi megoldás.
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4. Egy ábrasorozat első hét tagja látható a képen. A nyilak iránya és színe a rajzon látható 
sorrendben ismétlődik.

a) Add meg az ábrasorozat következő három elemét!

b) Milyen elem áll a 19. helyen?

c) Milyen formájú a 36. elem?

d) Milyen színű a 90. elemhez legközelebb található balra mutató nyíl?

e) Miből van több az első 17 elem között: pirosból vagy zöldből?

5. Emőke tanév során megszerzett érdemjegyeit mutatja 
a kördiagram. Tudjuk, hogy 7 darab közepes érdemjegyet 
kapott. 

a) Hány érdemjegyet szerzett összesen a tanév során?

b) Mennyi az érdemjegyek egész éves átlaga?

c) Hány olyan jegye volt, ami rosszabb, mint hármas?

6. Egy szabályos nyolcszög néhány átlóját berajzoltuk.  
Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Mekkora a BCD szög?

b) Milyen típusú háromszög a BCD háromszög az oldalai hosszát és a szögei nagyságát 
tekintve? Válaszodat indokold!

c) Add meg az ABDE trapéz belső szögeinek nagyságát!

d) Add meg azokat a szakaszokat, amelyek párhuzamosak az EH szakasszal!
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G D
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7. Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

a) Ha egy természetes szám számjegyeinek összege 4, akkor az a szám nem lehet prím-
szám.

b) Egy pozitív szám ellentettje negatív.

c) Két különböző előjelű szám szorzata negatív.

d) A nulla reciproka nulla.

e) A nulla abszolút értéke nulla.

8. Tamás év végén a következő betűket tervezte négyzetrácsra:

a) Melyik betű konkáv?

b) Hány négyzetegység az „A” betű területe?

c) Melyik betűnek legkisebb a területe? 

d) Melyik betű szimmetrikus középpontosan?

9. Soma a 2 cm élű építőkockáiból az ábrán látható háromszintes 
bástyát építette. 

a) Mekkora az építmény felszíne? Írd le a számítás menetét is!

b) Hány kockából állna az ugyanilyen alapú, de négyszintes 
bástya?

10. Áginak van piros, kék, sárga és zöld üveggolyója, összesen 70 darab. A pirosak és a kékek 
aránya 5 : 3, a sárgák és a zöldek aránya 7 : 11. Tudjuk, hogy a golyók 30%-a sárga.

a) Hány sárga üveggolyója van Áginak?

b) Add meg a többi színhez tartozó golyók számát! Válaszodat röviden indokold!



214

IV. feladatsor

1. Végezd el a számításokat! Add meg a betűk értékét!

a) [−36 − (−15)] : (−7) =

b) 
1

4
1 4

11

22
5+ −







 ⋅ =,

c) a = a 16 és a 20 legnagyobb közös osztója.

b = a 16 és a 20 legkisebb közös többszöröse.

a : b =

d) c = 50 és 150 között a legnagyobb 7-tel osztható szám.

2. Pótold a hiányzó mértékegységeket!

a) 3,2 cm + 315 …… = 3,47 dm

b) 7 dl – 0,65 liter = 5 …… = 50 ……

c) 1 …… + 300 perc = 29 óra

d) 130 000 cm2 – 11,10 m2 = 190 ……

3. Állítsd össze a tíz számjegy felhasználásával az összes olyan pozitív ötjegyű, hússzal oszt-
ható számot, melyben a számjegyek egyszer szerepelnek csökkenő sorrendben, és eggyel 
több páratlan számjegy van benne, mint páros. 
Válaszaidat írd az alábbi táblázat soraiba! Vigyázz! Hibás szám esetén pontlevonás jár. 
Lehet, hogy több hely van, mint amennyire szükséged lesz.
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4. Egy osztály szavazást tart az év végi biciklis kirándulás helyszínéről. Mindenki csak egy 
helyszínre szavazhatott. A szavazás eredményét a diagram szemlélteti:

a) Hány fős az osztály?

b) Az osztály hány százaléka szeretett 
volna Szentendrére menni?

c) Melyik helyszínre szavazott az osz-
tálynak a 10%-a?

5. Az ábrán látható egyenlő szárú, derékszögű ABC háromszög derékszögét a CD, CE és CF 
szakaszok négy egyenlő részre osztják.

a) Határozd meg az ADC háromszög szögeinek nagyságát!

b) Szögei nagyságát tekintve milyen típusú az ADC háromszög?

c) Szögei nagyságát tekintve milyen típusú a CEF háromszög?

d) Oldalai hosszát tekintve milyen típusú a CDF háromszög?

A D E F B

C

6. Emőke muskátlit ültet. Egy muskátlinak 20 cm helyet hagy a virágosládában. Azért, hogy 
minden muskátlinak legyen helye, először hattal több 60 cm hosszú ládát rendelt, mint 
80 cm hosszút. Amikor megtudta, hogy a kétféle virágosláda ugyanannyiba kerül, mó-
dosított a rendelésen. Az eredeti tervhez képest a kétszeresénél eggyel több 80 cm hosszú 
ládát, és nyolccal kevesebb 60 cm hosszú ládát vásárolt. Ebben az esetben is minden 
muskátlinak lett helye.

a) Hány 80 cm hosszú ládát rendelt először Emőke?

b) Hány muskátlit vásárolt?

c) Hány láda árát spórolta meg a rendelés módosítása után?
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7. Adj meg a feltételnek megfelelő számokat!

a) Két páratlan prímszám.

b) Egy olyan szám, ami osztható 6-tal és 5-tel is.

c) Három olyan szám, melyek legkisebb közös többszöröse a 20.

d) Egy olyan közönséges tört, ami 1

4
-nél nagyobb és 1

2
-nél kisebb.

8. Adottak az A(−4; 3) és B(4; 1) pontok a derékszögű koordináta-rendszerben.

a) Hol metszi az AB egyenes az x tengelyt?

b) Rajta van-e az AB egyenesen  a (2; 1) koordinátájú pont?

c) Tükrözd az x tengelyre az A és B pontokat, és add meg a koordinátáikat! A tükrözött 
pontokat jelölje A’ és B’.

d) Hány területegység az ABB’A’ trapéz területe?

9. A nyári kórustáborban másfélszer annyi hetedikes vett részt, mint nyolcadikos, és a kilen-
cedikes résztvevők száma a nyolcadikosokénak 80%-a volt. A további felsőbb évfolyamok-
ból még 30 diák, azaz összesen 63 diák, valamint 3 tanár vett részt a táborban. 

a) Hány nyolcadikos ment el nyáron a kórustáborba?

b) A diákok hány százaléka hetedikes? (Válaszodat egészre kerekítve add meg!)

10. Dani anyák napjára 1 cm vastag falemezekből egy dobozt barkácsolt édesanyjának. 
Az  elkészült doboz külső élei 20 cm, 15 cm és 10 cm hosszúak lettek.

a) Hány cm3 faanyagot használt a doboz elkészítéséhez?

b) A dobozt kívül bepácolta. Mekkora felületet kezelt páccal?
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V. feladatsor

1. Számold ki!

a) 
1

3

3

5

5

7

2

3

3

7

7

9
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = b)   

1

3

3

5

5

7

2

3

3

7

7

9
⋅ ⋅ + ⋅






⋅ =

2. Írd be a hiányzó számokat!

a) 2 kg + 22 dkg + 222 g = ………… dkg

b) 3 m + 3 dm + 3 mm  = ………… cm

c) 4 m² + 4 dm² + 4 cm² = ………… cm²

d) 5 hl + 51 liter + 52 dl = ………… liter

e) 6 óra + 12 perc + 18 másodperc = ………… másodperc

3. Az ábra négyzeteibe a 2, 3, 4, 5, 6, 7 számjegyeket kell beírnod a következők szerint: 
sem két páros, sem két páratlan nem kerülhet oldalukkal szomszédos négyzetekbe. Balról 
jobbra haladva mindkét sorban a számjegyeknek növekedőnek kell lenni. Egy beírásnál 
mind a hat számjegyet pontosan egyszer kell felhasználnod. 
Készíts minél több kitöltést!

4. Keress egy-egy ellenpéldát a következő hamis állításokra!

a) Amelyik szám osztható 11-gyel, az osztható 33-mal is.

b) Ha egy négyszög két-két oldala egyenlő hosszú, akkor az paralelogramma.

c) A 4-gyel és 8-cal osztható számok oszthatók 32-vel is.

d) Egy sokszögnek nem lehet ugyanannyi oldala, mint átlója. 

e) Három prímszám összege páratlan.

5. a)  Add meg a 
11

21
 tizedestört alakjában szereplő számjegyek halmazát!

b)  A tizedesvesszőtől jobbra a 11. vagy a 21. számjegy a nagyobb a 
11

21
 tizedes tört alakjá-

ban? Mennyivel?

c)  Hány darab számjegyet kell leírni a 
11

21
 tizedes tört alakjában a tizedesvesszőtől jobbra, 

hogy ezek összege pontosan 2030 legyen? Válaszodat indokold!
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6. Egy osztályfőnök összesítette osztályának szeptem-
beri és októberi érdemjegyeit. Ezt mutatja az osz-
lopdiagram, ahol minden osztályzatnál a bal oldali 
oszlop a szeptemberi, a jobb oldali pedig az októberi 
adatokat mutatja.

a) Melyik hónapban kapott az osztály kevesebb 
érdemjegyet, és mennyivel?

b) Hány darab jeles érdemjegyet gyűjtöttek a két 
hónap alatt összesen?

c) Melyik hónapban van a megszerzett jegyek 
darabszámához viszonyítva több elégtelen?

d) Az átlag alapján melyik hónap mondható ered-
ményesebbnek?

7. Egy pozitív egész számhoz hozzáadtuk a kétszeresénél hárommal nagyobb, a háromszo-
rosánál néggyel nagyobb és a négyszeresénél öttel nagyobb számot. Ekkor 88-nál kisebb 
számot kaptunk. Melyek lehetnek a kiinduló számok? Válaszodat röviden indokold!

8. Adott a derékszögű koordináta-rendszerben egy négyszög négy csúcsa: A(2; 1), B(6; 5), 
C(8; 1), D(6; −3).

a) Milyen típusú ez a négyszög?

b) Mekkora az ABCD négyszög területe, ha a koordináta-rendszer egysége 1 cm?

c) Mekkora az A csúcsnál lévő szög?

d) A C csúcsnál lévő szöget 127 fokosnak mértük. Mekkora a B csúcsnál lévő szög?

9. Az osztálykirándulás közös fagyizással zárult. 19-en választottak csokoládé-, 14-en eper-, 
16-an citromfagylaltot. Mindháromfélét 5-en, kettőt-kettőt pedig 9-en kértek, egyenlő 
arányban. Mennyi az osztálylétszám? Válaszodat indokold!

10. a)  Egy kocka éleit megháromszoroztuk. Hányszorosára növekedett ezáltal a felszíne és 
térfogata?

b)  Egy kocka éleinek megváltoztatásával téglatestet készítünk. Négy párhuzamos élének 

hosszát 25%-kal növeljük, másik négy párhuzamos élének hosszát az 
1

3
 részükkel 

csökkentjük. Hogyan változtassuk a többi él hosszát, ha azt szeretnénk, hogy a térfo-

gat ne változzon?

1 2 3 4 5
0

50

100

érdemjegy

db
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VI. feladatsor

1. Végezd el az alábbi műveleteket!

a) A 120 harmadának és a 30 felének az összege.

b) A legnagyobb kétjegyű páros szám és a legkisebb háromjegyű páratlan szám összege.

c) 7

13

3

13

19

3
+ ⋅

d) (–16) + (–21) · (+4) – (+36) : ( –12) 

2. Tedd igazzá a hiányzó mérőszámok beírásával az alábbi egyenlőségeket!

a) 88 dkg + ………… g = 1 kg

b) 540 dl – ………… liter = 0,5 hl

c) 
5

12
nap + ………… perc = 13 óra

d) Az 5,5 m2-nek a 20%-a = ………… dm2

3. A Rubik-kocka színei: fehér (F), sárga (S), piros (P), narancs (N), kék (K) és zöld (Z). 
Az ábrán a kocka egy oldallapja látszik. Nagybetűk beírásával készítsd el az összes lehetsé-
ges színezést úgy, hogy a felsorolt feltételek mindegyike teljesüljön!

• A felső sor és a bal oldali oszlop minden négyzete piros színű.

• Összesen ötféle szín szerepel ezen az oldallapon.

• Az egyik átlóban megtalálható a piros, fehér és zöld szín valamilyen sorrendben.

• A sárga nem lehet a zölddel azonos sorban.

Lehet, hogy több ábra van, mint amennyire szükséged lesz.

Vigyázz! Ha a megoldásaid között hibás is szerepel, azért pontlevonás jár.

F6

E

L
T
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4. Gábor minden reggel a reggelijéhez négyféle italból választ, de csak egyfélét. Tudjuk, hogy 
július 1-én reggel kakaót ivott, majd a következő napokon teát, tejet, gyümölcslevet, ebben 
a sorrendben. A gyümölcslé után mindig kezdi elölről a megadott sorrendben. 

a) Milyen italt ivott július 26-án reggel?

b) Melyik italt fogyasztotta a legkevesebbszer júliusban?

c) Július 1-től számítva melyik lesz az első olyan hónap, amelynek az utolsó napján 
Gábor elmondhatja: mindegyik italt ugyanannyiszor fogyasztottam el?

d) Melyik hónap lesz az első, amikor elsején ismét kakaót fog inni?

5. Egymásra tettünk három egybevágó egyenlő szárú háromszöget (ABD, BCD, EDC). 
A nem látható oldaldarabot szaggatott vonal jelzi.

a) Mekkora az ábrán jelölt γ szög nagysága?

b) Add meg az EPD háromszög belső szögeinek nagyságát!

c) Tudjuk, hogy ED = 5 cm. Sorold fel az ábrán szereplő összes 5 cm hosszúságú sza-
kaszt! A szakaszokat a végpontjaikat jelző két nagybetű segítségével add meg!

d) Fejezd ki a P pontnál lévő tompaszög nagyságát az ábrán szereplő görög betűk fel-
használásával!

b

c

A

B

C

D

E

P
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6. Az a, b, c, d és e számok összege 540. Tudjuk, hogy

• az a = 90,

• a b duplája a c-vel egyenlő,

• a d 20-szal kisebb, mint a b,

• a c 10-zel nagyobb, mint az e.

Add meg az öt számot! Írd le a számolás menetét is! 

7. Régen, a mértékegységek egységesítése előtt előfordult, hogy egy-egy mértékegység nagy-
sága országonként, de akár városonként is eltért egymástól. A mérföldnek is több tucat 
változatát ismerjük. Például:

1 magyar mérföld = 8354 m,

1 német mérföld = 7500 m,

1 nemzetközi tengeri mérföld = 1852 m.

Képzeld el, hogy Fanyűvő, Kőmorzsoló és Vasgyúró, a három legendás óriás rendelke-
zik egy-egy hétmérföldes csizmával. A mesék szerint ebben a csizmában egy lépés akár 
7 mérföldes is lehet, de hosszabb nem. Fanyűvő csizmája tengeri, Kőmorzsolóé német, 
 Vasgyúróé pedig magyar mérföldre van hitelesítve. Fanyűvő 1 lépéssel át tud menni 
 Kőmorzsolóhoz, Kőmorzsoló 1 lépéssel át tud menni Vasgyúróhoz, és Vasgyúró is 1 lépés-
sel tud átmenni Fanyűvőhöz a saját csizmájában, ha mindegyikük a legnagyobbat lépi.

a) Hány méter a távolság Kőmorzsoló és Vasgyúró között?

b) Melyik két óriás lakik legmesszebb egymástól?

c) Minimum hány lépést tesz meg Fanyűvő, ha meglátogatja Kőmorzsolót, onnan 
átmegy Vasgyúróhoz, majd hazamegy? Írd le a számolás menetét is!

8. Írd be a pontozott helyre azt a betűjelet, amely mellett álló szám vagy kifejezés igazzá teszi 
a mondatot! Minden esetben egy helyes választás van.

a) A 3720 írható …… alakban is.

(A) 37,2 · 10 (B) 3700 + 2 (C) 1810 · 2 (D)  3,72 · 104 (E) 23 · 3 · 5 · 31

b) Ágnesnek a 2; 2; 3; 4; 4; 5; 5; 5; 5 érdemjegyekhez 1 db …… jegyet kell szereznie, hogy 
az átlaga pontosan 4-es legyen.

(A) egyes (B) kettes (C) hármas (D) négyes (E) ötös

c) Az (1; 3), (3; 3) és (3; 6) koordinátájú pontok által meghatározott háromszög területe 
…… területegység.

(A) 6 (B) 3 (C) 2,5 (D) 9 (E) 5

d) Egy síkidomot úgy kaptunk, hogy egy a oldalú négyzetből az egyik csúcsánál kivág-
tunk egy négyzetet. Az így kapott sokszögnek …… képlet adja a kerületét.

(A) a2 − b2 (B) 4a − 4b (C) 4a −b2 (D) 2a2 − b (E) 4a
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9. Tömör téglatestet építünk 18 darab 5 cm élű kockából.

a) Hányféle téglatestet lehet készíteni?

b) Mekkora lesz egy ilyen téglatest térfogata?

c) Mekkora lehet a felszíne annak a téglatestnek, amelynek mindhárom éle különböző 
hosszúságú?

10. Egy perselyben tegnap 200, 100 és 50 Ft-os érmék voltak olyan mennyiségben, hogy 
mindegyik típusúnak ugyanannyi volt az értéke. Ma bedobunk néhány érmét úgy, hogy 
csak az egyik címletnek nem változik a száma. Ekkor minden fajta érméből ugyanannyi 
darab lett a perselyben.

a) Hogyan aránylott tegnap az 50 Ft-os érmék száma  a 200 Ft-os érmék számához? 

b) Hány darab érme lett összesen ma a perselyben, ha tegnap 112 db volt?

c) Hány forint van ma a perselyben, ha tegnap 9600 Ft volt?

Írd le a számolásaid menetét is!
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Melléklet I.
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Melléklet II.
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Melléklet III.
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