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Felhasználható segédeszközök: számológép, író- és rajzeszközök, függvénytáblázat. 

A feladatok megoldására 60 perc fordítható.  

Valamennyi feladatra adott válaszodat indokolnod kell, pusztán a végeredmény közléséért 

nem jár pont! 

 
1. feladat: Ottó matematikából mindig rossz jegyet kapott, s otthon tanulni sem akart. 

Édesapja azt ajánlotta neki, hogy minden otthon helyesen megoldott példáért 80 forintot ad, 

és valamennyi otthon rosszul megoldott példáért 60 forintot levon. Félév végén 

elszámoltak. Ottó ez idő alatt 91 példát oldott meg. Nem kapott semennyi pénzt, de nem is 

maradt édesapja adósa. Hány példát oldott meg otthon Ottó helyesen? 8p 

2. feladat: Három egyforma, szabályos dobókockával játszunk. A dobókockákon a szemben 

lévő oldalak pöttyeinek összege mindig hét.  

a) Összesen hány pötty van a három kocka felületén?  

Ezeket a kockákat egymás mellé tesszük és teljes lappal összeragasztva téglatestet kapunk. 

Az így elkészített testet kézbe véve legkevesebb hány pöttyöt számolhatunk meg a felületén  

b) ha két kockát ragasztunk össze? Hogy helyezkednek el a pöttyök? 

c) ha három kockát ragasztunk össze? Hogy helyezkednek el a pöttyök? 10p 

3. feladat: Az ABC háromszög A csúcsánál lévő szöge 70°. A B és C csúcsnál lévő szögek 

szögfelezőegyeneseinek metszéspontja legyen D. Mekkora a C csúcsnál lévő szög, ha 

tudjuk, hogy AD=BD? Mekkora a két szögfelező által bezárt szög? 10p 

4. feladat: Egy háromjegyű szám számjegyeinek összege egy olyan kétjegyű szám, amelyet 

úgy kapunk, hogy az eredeti szám legutolsó jegyét letakarjuk. Hány ilyen háromjegyű szám 

létezik? Soroljuk fel azokat! 11p 

5. feladat: Az ABCD négyszög A és D csúcsánál derékszögek vannak. Az ábrán lévő számok 

az őket tartalmazó két kis háromszög (AMD és ABM) területét jelölik. Mennyi az ABCD 

négyszög területe? 11p 

 
 

A feladatok megoldásai hamarosan megtekinthetőek lesznek a  

www.educentrum.hu/tehetsegpont/cikk/1532 címen. 

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/cikk/1532

